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Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-03-28 
Följande anmälningsärenden har inkommit till kommunfullmäktige:  

1. Beslut från Individnämnden, IN § 31, 2022-02-01, Statistikrapport jml 16 
kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL samt 9 § LSS - kvartal 4 2021 

2. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-02-02, Ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 februari 2022 till och med 
den 14 oktober 2022.  
Tomas Calissendorff (S) ny ersättare efter Niklas Hellstrand (S). 

3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-02-02, Ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 februari 2022 till och med 
den 14 oktober 2022.  
David Karlsson (SBÄ) ny ersättare efter Marcus Andersson (SBÄ). 

4. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-02-02, Ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 februari 2022 till och med 
den 14 oktober 2022.  
Mats Hellstrand (MP) ny ersättare efter Jan Babar (MP). 

5. Revisionsrapport från Kommunrevisionen, 2022-03-14, Granskning av 
verkställighet av fullmäktiges beslut. 
Till kommunstyrelsen för yttrande. 
Till kommunfullmäktige för kännedom. 
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~SALA 
~ KOMMUN 

§ 25 

Justerandes sign 

Vl Il\_/ 

SAMMANTRÄDESPROTO KOL L 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02 

13 (1 9) 

Dnr 2021/939 
t\itt : KS 1.DJ..2.. 'tt3 

Redovisning av utredning Lokalvård i kommunal regi 

INLEDNING 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020, § 105, fastställdes 

budget för 2021 och strategisk plan för 2022-2023 och Socialdemokraternas 

budgetmotion antogs. I den antagna budgetmotionen finns en formulering om att all 
städning ska tas över i kommunal regi, varför ärendet väcktes vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2021, § 76. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 76, att uppdra till kommunchefen att 

utreda möjligheter till övertagande av sådan lokalvård som idag omfattas av avtal 
om lokalvård med externa utförare, i kommunal regi. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2021, § 158, presenterades en 
utredning genomförd av dåvarande fastighetschef. På sammanträdet beslutade att 

återremittera ärendet Lokalvård i egen regi utifrån att nuvarande utredning saknar 

flera olika delar som en ekonomisk analys och att den nya utredningen ska ske av en 

oberoende utredare. En utredning har nu genomförts av PwC. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.348, yttrande från kommunat 2021-01-31 
Bilaga KS 2021.475, protokollsutdrag KS § 158, 2021-10-06 
Bilaga KS 2022.112, Utredning lokalvård, Pwc 

Ledningsutskottets beslut§ 6, 2022-01-19 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun inte ska överta den lokalvård som idag omfattas av avtal om 

lokalvård med externa utförare, i kommunal regi. 

Hanna Westman (SBÄ), Erik Hamrin (M), Elisabet Pettersson (C) och Andreas 

Andersson (SO) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun tar över städningen av såväl kommunens egna som inhyrda lokaler 
i egen regi vartefter nuvarande avtal löper ut. 

Glenn Andersson (S) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner 

ledningsutskottets förslag bifallet. 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner 

yrkandet avs laget. 

.l 

1'1: rl 
U tdragsbestyrkande 
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Jus terandes sign 

Forts§ 25 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROT0l<0LL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun inte ska överta den lokalvård som idag omfattas av avtal om 

lokalvård med externa utförare, i kommunal regi. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Thomas Calissendorff (S) och Bo Kihlström 

(S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

U td ragsbestyrkand e 

14 (19) 
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Kommunalo 
31 januari 2022 

Yttrande till Kommunstyrelsen angående Städ i kommuns regi. 

KS 2021/939 

2022.348 

2022-01-31 

Kommunal Sala vill påtala vikten av att Sala Kommun tar tillbaks städningen i 

samtliga sina verksamheter. 

• Arbetsmiljön för de anställda har bara blivit sätm·e och stressigare för 

vaije upphandling som sker. Tiden är tajt berälmad så att det blir mycket 

klagomål från verksamheteina till lokalvårdarna. Följden av detta blir att 

de privata bolagen som får klagomål allt för ofta löser detta med att flytta 

på den anställde och ta in en ny istället. 

• Många av dessa tjänster är heller inte heltid och tillviss del är det inte ens 

möjligt att klara fysiskt och psykiskt att jobba 100% under nuvarande 

förutsättningar. 

• Vi ser detta som en jämställdhetsfråga efter som att de är övervägande 

kvinnor som arbetar inom detta område. Det är mycket 
långtidssjukskrivningar, låg avsättning till pension utifrån 
sysselsättningsgrad. Utifrån avtalen med Sala Kommun har de privata 

arbetsgivarna små möjligheter att förbättra arbetsmiljön för de enskilde 

och erbjuda högre sysselsättning. 

Med städning i Sala Kommuns egen regi ser vi många fördelar: 

• En trygg och attraktiv arbetsgivare för de anställda. 

• Möjlighet till att alla kan jobba heltid genom kombinationstjänster och i 
och med detta förbättras även arbetsmiljön med mer varierande 

arbetsuppgifter. 

• Lokalvårdarna konuner även att vara en stor tillgång ute i verksamheterna 

då det blir mer kontinuitet. 

Kommunal Bergslagen Sala 
Lasarettsga tan 8 I 73338 Sala I Tfn 010-44281 83 i sala.bergs tagen@kornmunal.se 

31



• Vid organisering av all stödverksamhet i en enhet med gemensam chef 

kan även flera samordningsvinster ske vid bl.a. storstädning. Möjlighet till 

varierande arbetsuppgifter under dagen är också en positiv effekt. 

Kommunal Sala är helt övertygade 01p att det i många fall lönar sig för både 

verksamheterna och lokalvårdarna att inte allt är rälmat på minsta möjliga tid. 

Sala Kommun konuner i och med detta få renare lokaler, friskare lokalvårdare 

och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

= 
Britt-Lis Leffler Catharina Rothoff 

Kommunal Sala, ordförande Kommunal Sala 
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~SALA 
~ KOMMUN 

§ 158 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 

Dnr2019/939 

Lokalvård i kommunal regi - redovisning av utredningsuppdrag 

INLEDNING 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020, § 105, fastställdes 
budget för 2021 och strategisk plan för 2022-2023 och Socialdemokraternas 
budgetmotion, Bilaga KS 2021.4799 antogs. I den antagna budgetmotionen finns en 
formulering om att all städning ska tas över i kommunal regi, varför ärendet väcktes 
vid kommunstyrelsens sammanträde den S maj 2021, § 76. 

Kommunstyrelsen beslutade den S maj 2021, § 76, att uppdra till kommunchefen att 
utreda möjligheter till övertagande av sådan lokalvård som idag omfattas av avtal 
om lokalvård med externa utförare, i kommunal regi. 
Utredningen har därefter genomförts av fastighetschef Åsa Eriksson, och yttrande 
angående övertagande av verksamhet har inkommit från personalkontoret. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.4320, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2021-09-22 
Bilaga KS 2021.4321, utredning från fastighetschef 
Bilaga KS 2021.4322, yttrande från personalkontoret 
Bilaga KS 2021.1232, missiv från kommunjurist 2021-03-31 
Bilaga KS 2021.1980, protokollsutdrag KS 2021-05-05, § 76 

Ledningsutskottets beslut 2021-09-27, § 169 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun inte ska överta den lokalvård som idag omfattas av avtal om 
lokalvård med externa utförare, i kommunal regi. 

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet Lokalvård i egen regi utifrån att nuvarande utredning 
saknar flera olika delar som en ekonomisk analys och att den nya utredningen ska 
ske av en oberoende utredare. 

Hanna Westman (SBÄ), Andreas Andersson (SO) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.13.07-13.15. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras. 

Utd ragsbestyrka nde 

16 (26) 
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Forts§ 158 

Votering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträ desdatum 

2021-10-06 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. 
Den som bifaller Ulrika Spårebos (S) återremissyttrande röstar JA, den som avslår 
återremissyttrandet röstar NEJ. 

Vid voteringen avges 8 ja-röster: (Hanna Westman [SBÄ], Ulrika Spårebo [SJ, 
Glenn Andersson [SJ, Thomas Calissendorff [SJ, Viktor Kärvinge [SJ , Johanna 
Ritvadotter [V], Magnus Edman [SO], Andreas Andersson [SD] och S nej-röster: 
Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C] , Elisabet Petterson [C], Erik Hamrin [M] 
Tomas Bergling [M]). 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet Lokalvård i egen regi utifrån att nuvarande utredning 
saknar flera olika delar som en ekonomisk analys och att den nya utredningen ska 
ske av en oberoende utredare. 

Reservation 
Anders Wigelsbo (C), Sture Johansson (C), Elisabet Pettersson (C), Erik Hamrin (M) 
och Tomas Berling (M) reserverar sig till förmån för ledningsutskottets förslag. 

Skickas till 

Fastighetschef 
Kommunjurist 
Personalchef 

Ut d ragsbestyrka nde 

17 (26} 
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Utredning av lokalvärd - Sa la kommun 
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Introduktion och bakgrund till uppdraget 

PwC har under 2021 genomfört en utredning av alternativa driftsformer för kommunens fastigheter. 
Inom ramen för uppdraget identifierades att det hade varit intressant att särskilt analysera 
kostnaden för lokalvård. 

Syftet med uppdraget är att ge Sala kommun en tydlig bild av vad kostnaden per kvadratmeter är 
inom respektive verksamhet (förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden, kontor samt 
övriga fastigheters lokalvårdskostnader. ). I uppdraget har vi ställt kommunens nyckeltal i relation till 
förväntad kostnad utifrån riktvärden som REPAB har tagit fram. Detta gäller både i förhållande till 
medianen i riket och utifrån angiven typfastighet per verksamhet. 

Lokalvården i Sala kommun har bedrivits som en entreprenadstädning av flera olika entreprenörer 
sedan 2004. Från och med år 2020 utförs lokalvården av tre externa bolag. Den totala upphandlade 
städytan (lokalyta) är 97 022 kvadratmeter LOA. Lokalvården är upphandlad som funktionsstädning 
i samverkan vilket ställer krav på både ansvar, yrkeskunskap, professionalism, språk, 
framförhållning och samverkan hos leverantör, verksamhet och beställare. Upphandlingen är gjord 
enligt LOU och anbuden med lägst pris har antagits. 

Vår ambition har varit att ge kommunen en tydlig bild av nuvarande kostnadsläge avseende 
lokalvård och även framtida bemanningsnivåer utifrån angivna typfastigheter. Huvudfokus i 
utredningen har varit att besvara frågan huruvida det skulle vara mer kostnadseffektivt att bedriva 
lokalvården i egenregi, snarare än att köpa tjänsten av extern part. Således har vi uteslutande 
analyserat kostnaden för upphandlad lokalvård. 

Vi har inom ramen för uppdraget inhämtat uppgifter avseende lokalvårdskostnader 2019-2021. 
Enligt uppgift från Fastighetsenheten är 2019 inte ett rättvisande referensmaterial, varför vi 
analyserat kostnaden 2020 och 2021. Anledningen till detta uppges vara att kommunen sa upp en 
städentreprenör under avtalstiden år 2019, och övriga städentreprenörer övertog hanteringen av 
lokalvård för dessa objekt till en betydligt högre kostnad. 

Avtalet med samtliga entreprenörer går ut 2022-02-09 och kan förlängas med 1 + 1 år. 

PwC 

- --

• 
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Övergripande metodbeskrivning 
För att möjliggöra analys kommunens fastighetskostnader och identifiering av eventuella 
avvikelser, använder vi i detta kapitel riktvärden och nyckeltal från REPAB:s faktaböcker 
som är publicerade av Aaeron. 

REPAB har under ett flertal år samlat in data och fakta från fastighetsägare och förvaltare 
över hela landet. REPAB:s årskostnadsundersökning kan användas som underlag för 
fastighetsförvaltning och ekonomistyrning. 

Arskostnadsundersökningen är uppdelad på olika typer av fastighetskategorier såsom 
förskolor, skolfastigheter, vårdbyggnader och kontor. Det insamlade materialet består av 
totala drift- och underhållskostnader som är uppdelade på olika kostnadsslag. Resultatet 
presenteras som riktvärden och nyckeltal per kostnadsslag för olika typfastigheter och 
dess karakteriserade egenskaper. 

Genom att analysera och jämföra kommunens egna kostnader mot REPAB:s 
sammanställning av riktvärden och nyckeltal ges möjligheten till att identifiera onormalt 
höga kostnader. 

I uppdraget har vi granskat respektive städavtal inom sju områden för år 2019-2021. 
Kommunen har identifierat vilka fastigheter som tillhör respektive kategori (förskolor, 
grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden, kontor och övriga fastigheter). 

För att kunna jämföra kommunens lokalvårdskostnader har vi tagit del av uppgifter om 
städyta (LOA) från kommunen och konverterat dessa uppgifter för respektive fastighet till 
bruksarea (BRA). Relationen mellan lokalarea och bruksarea är 0,98 för förskolor, 0,92 för 
grund- och gymnasieskolor och 0,87 för särskilda boenden. För kontor anges REPAB:s 
nyckeltal för LOA, varför ingen konvertering har gjorts. Detta ger en samlad städyta på 94 
procent av totala fastighetsbeståndet. Enl igt REPAB:s riktvärden är städarean 93 procent 
av bruksarean för förskolor (även särskilt boende i denna sammanställning) och 
skolfastigheter. 

Utredning av loka lvård - Sa la kommun 

PwC 
Januari 2022 
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Förutsättningar för jämförelser 

Uppdelning av olika fastighetskategorier 

Vi har valt att fokusera jämförelsen kring fem 
stycken olika fastighetskategorier: 

1. Förskolor 

2. Grund- och gymnasieskolor 

3. Särskilda boenden 

4. Kontor 

5. Övriga fastigheter 

Anledningen till detta är att följa den indelning som 
REPAB:s faktaböcker har. Nyckeltalen i REPAB 
används primärt som ett hjälpmedel för jämförelser 
av enskilda fastigheters kostnadsläge och förklaring 
till dito. 

För övriga fastigheter finns ingen erkänd 
jämförelsedata, varför vi istället gör en 
rimlighetsbedömning avseende dessa fastigheter. 

Utredning av loka lvård - Sa la kommun 

PwC 

Kommunens redovisning 

Vi har tagit del av kommunens städavtal för sju 
områden för perioden 2019-2021 samt en 
sammanställning av avtalskostnader för respektive 
objekt. 

Kostnadsjämförelsen avser kostnader för städning 
exkl. extrabeställningar motsvarande 408 tkr år 
2020 och 471 tkr år 2021. Detta eftersom vi ej 
erhållit uppgifter om vilket objektnummer städningen 
avser, vilket gör det svårt att matcha kostnaderna 
för extrabeställningar med objekt. 

Vi har manuellt hanterat, konverterat och matchat 
lokalytor samt kostnader inom respektive kategori, 
för att sedan och presentera dem som 
genomsnittskostnad per kvadratmeter. 

Riktvärden och nyckeltal 

Som tidigare nämnt, använder vi oss av REPAB:s 
riktvärden och nyckeltal som är inhämtade från 
fastighetsförvaltare och ägare över hela landet. För 
städning finns tre kategorier av typfastigheter som 
anger olika riktvärden. Beroende på fastigheternas 
utformning, egenskaper och byggnadsår förväntas 
kostnaderna skilja sig åt per kvadratmeter. Enligt 
uppgift från kommunen ska samtliga fastigheter i 
kommunen jämföras med typfastighet 2, bortsett 
från de två nybyggda skolorna (17122 Ransta skola 
samt 17124 Vallaskolan Bråstagatan) som ska 
jämföras med typfastighet 1. Inom ramen för 
uppdraget har vi även gått igenom samtliga kontrakt 
och vår uppfattning är att kommunens 
kategorisering av typfastigheter är rimlig. 

REPAB:s definition av lokalvård är kostnader för 
städning av gemensamma utrymmen och 
verksamhetsutrymmen. Städåtgärder omfattar 
rengörning inomhus och i anlutning till byggnad 
samt iordningställande av inventarier. Kostnaden 
innefattar även entremattor i normal omfattning, och 
således har dessa kostnader inkluderats i 
jämförelsen. 

Januari 2022 
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Kommunens städkostnader 2020-2021 

Utveckling av kostnader, 2020-2021 

Kommunens budgeterade årskostnad för städning av samtliga fastigheter ökade 
från 15 097 tkr till 15 508 tkr mellan år 2020 och 2021, vilket motsvarar en ökning 
med 2,7 procent. Utöver detta finns kostnader för extrabeställningar 
motsvarande 408 tkr år 2020 och 471 tkr år 2021. 

Kostnaderna för extrabeställningar är inte inkluderade i jämförelsen eftersom 
uppgift om vilket objektsnummer städningen avser saknas, vilket gör det svårt att 
matcha kostnaderna för extrabeställningar med objekt. 

PwC 

■ Totala kostnader för städning - Procentuell förändring 
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Förskolor: Städkostnader 

Utveckling av kostnader, 2020-2021 

Mellan 2020 och 2021 har den budgeterade 
årskostnaden för städning av förskolor ökat med 
4,6 procent, motsvarande 136 tkr. 

■ Städn ing - Procentuell förändring 
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Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA, 2021 

Kostnaden för städning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till cirka 236 kronor per kvadratmeter BRA. 
Enligt uppgifter från kommunen kan städning i genomsnitt jämföras med egenskaperna för typfastighet 2. 
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter för förskolor som är lägre än samtliga 
typfastigheter. Skillnaden mot typfastighet 2 uppgår till 116 kronor per kvadratmeter. 

Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan den 25:e 
percentilen och medianen (se graf nedan). Jämfört med medianen ligger kommunen 69 kronor per 
kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 905 tkr. 
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Förskolor: Städkostnader 

Jämförelse på förskolenivå mot riktvärden, kr/kvm BRA, 2021 

Samtliga av Sala kommuns förskolor har en kostnad per kvadratmeter som understiger typfastighet 2. Salbo förskola, Dalhem förskola och Turbo förskola utmärker sig 
genom att redovisa den högsta kostnaden per kvadratmeter, medan Bellan förskola redovisar den i särklass lägsta kostnaden med 90 kronor per kvadratmeter. 
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Grund- och gymnasieskolor: Städkostnader 

Utveckling av kostnader, 2020-2021 

Den budgeterade årskostnaden för städning av 
grundskolor är nästan oförändrad mellan 2020 och 
2021. Kostnaden har ökat med 0,5 procent, 
motsvarande 34 tkr. 

■ Städning - Procentuell förändring 
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Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA, 2021 

Kostnaden för städning för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till cirka 118 kronor per 
kvadratmeter BRA. Enligt uppgifter från kommunen kan städning i genomsnitt jämföras med egenskaperna för 
typfastighet 2, bortsett från de två nybyggda skolorna (17122 Ransta skola samt 17124 Vallaskolan 
Bråstagatan) som ska jämföras med typfastighet 1. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per 
kvadratmeter för grund- och gymnasieskolor som är lägre än samtliga typfastigheter. Skillnaden mot angiven 
typfastighet uppgår till 96 kronor per kvadratmeter. 

Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan den 1 0:e och 25:e 
percentilen (se graf nedan). Jämfört med medianen ligger kommunen 78 kronor per kvadratmeter under, vilket 
på totalnivå motsvarar cirka 4 402 tkr. 
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Grund- och gymnasieskolor: Städkostnader 

Jämförelse på skolnivå mot riktvärden, kr/kvm BRA, 2021 

Majoriteten av skolorna har en kostnad per kvadratmeter BRA som understiger motsvarande typfastighet. Särskolan (17107), Klöverskolan (17117), Verdandi särfritids 
(17212) , Verdandi särgymnasium (17515) och Särskolan (17641) utmärker sig dock genom en hög kostnad motsvarande 305-310 kronor per kvadratmeter. Även 
Björkgården (17300) och Lindgården (17303) har en hög kostnad med 259 respektive 246 kronor per kvadratmeter, detta avser dock skolmatsalar. 

■ Kostnad/BRA 2021 - Typfastighet 1 - Typfastighet 2 - Typfastighet 3 
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Särskilt boende: Städkostnader 

Utveckling av kostnader, 2020-2021 

Mellan 2020 och 2021 har den budgeterade 
årskostnaden för städning av särskilda boenden 
ökat med 9,2 procent, motsvarande 168 tkr. 

■ Städning - Procentuell förä ndring 
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Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA, 2021 

Kostnaden för städning för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till cirka 164 kronor per 
kvadratmeter BRA. För särskilda boenden finns inga riktvärden för typfastigheter eller övriga särskilda 
boenden i riket angivna i REPAB, varför nedan jämförelse utgår från riktvärden och nyckeltal för förskolor. 
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter för särskilt boende som är lägre än samtliga 
typfastigheter (förskolor). Skillnaden mot typfastighet 2 (förskolor) uppgår till 188 kronor per kvadratmeter. 

Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan den 1 0:e och 25:e 
percentilen (se graf nedan). Jämfört med medianen ligger kommunen 141 kronor per kvadratmeter under, 
vilket på totalnivå motsvarar cirka 1 705 tkr. 
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Kontor: Städkostnader 

Utveckling av kostnader, 2020-2021 

Mellan 2020 och 2021 har den budgeterade 
årskostnaden för städning av kontorslokaler ökat 
med 3,4 procent, motsvarande 348 tkr. 

■ Städning - Procentuell förändring 
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Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm LOA, 2021 

Kostnaden för städning för samtliga kontorslokaler uppgår i genomsnitt till cirka 154 kronor per kvadratmeter 
LOA. Enligt uppgifter från kommunen kan städning i genomsnitt jämföras med egenskaperna för typfastighet 
2. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter för kontorslokaler som är lägre än 
samtliga typfastigheter. Skillnaden mot typfastighet 2 uppgår till 35 kronor per kvadratmeter. 

Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan medianen och den 
75:e percentilen (se graf nedan). Jämfört med medianen ligger kommunen 30 kronor per kvadratmeter över, 
vilket på totalnivå motsvarar cirka 508 tkr. 
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Övriga fastigheter: Städkostnader 

Utveckling av kostnader, 2020-2021 

Mellan 2020 och 2021 har den budgeterade 
årskostnaden för städning av övriga fastigheter 
minskat med 1, 1 procent, motsvarande 13 tkr. 

■ Städn ing - Procentuell förändring 
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Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA, 2021 

Det går inte att jämföra kostnaden per kvm mot typfastigheter eller övriga fastigheter i riket då inga riktvärden 
är angivna i REPAB. Kostnaden för städning för samtliga övriga fastigheter uppgår i genomsnitt till cirka 239 
kronor per kvadratmeter LOA. 

Kostnaden för städning av övriga fastigheter uppgår till 7,6 procent av kommunens kostnader för städning av 
samtliga fastigheter. 
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Sammanfattning av kostnadsjämförelse 

Sala kommuns budgeterade kostnader för städning, exkl. extrabeställningar, 
uppgår år 2021 till 15 508 tkr. Störst andel av de budgeterade städkostnaderna 
avser grund- och gymnasieskolor, som står för 43 procent av kostnaderna. Lägst 
andel av kostnaderna utgörs av övriga fastigheter, motsvarande 7,6 procent. 

Kommunen redovisar en låg kostnad per kvadratmeter för städning av förskolor, 
grund- och gymnasieskolor samt särskilda boenden, både i förhållande till 
angiven typfastighet per verksamhet och medianen för fastighetsägare och 
förvaltare från hela landet. Kostnaden per kvadratmeter för städning understiger 
medianen med 69 kronor för förskolor, 78 kronor för grund- och gymnasieskolor 
och 141 kronorför särskilda boenden*. 

Förskolor -1,5 -0 ,9 

Grund- och gymnasieskolor -5,4 -4,4 

Särski lda boenden -2,3 -1,7 

Kontor -0 ,6 +0,5 

Övriga fastigheter N/A N/A 

Totalt exkl. övriga fastigheter -9,8 -6,5 

*) Observera att jämförelsen för särskilt boende utgår från REPAB:s riktvärden och nyckeltal för förskola , efte rsom det 
inte finns några ri ktvärden för typfastigheter eller nyckeltal för övriga särskilda boenden i ri ket angivna i REPAS. 

PwC 

Kostnaden per kvadratmeter för städning av kontorslokaler är låg i förhållande till 
REPAB:s riktvärden för typfastigheter, men överstiger medianen för 
fastighetetsägare och förvaltare från hela landet med 30 kronor per 
kvadratmeter. 

Sammanlagt understiger kommunens kostnad för lokalvård (exkl. övriga 
fastigheter) angiven typfastighet med 9,8 mnkr och medianen med 6,5 mnkr. 
Störst avvikelse i absoluta tal återfinns inom skolfastigheter. 

Om kommunen skulle utföra städning i egen regi utifrån angiven typfastighet 
skulle detta innebära kostnader för lokalvård om 25,3 mnkr (exkl. övriga 
fastigheter). 

Genom att beräkna typkostnaden kan även bemanningsnivåer tas fram. I 
REPAB:s kalkyl antas månadslönen för städpersonal uppgå till 24 700 kronor per 
månad, motsvarande 148 kronor per timme. Kostnaden uppgår dock till 340 
kronor per timme om man justerar för 80 procents effektiv arbetstid, 
personalomkostnader, förbrukningsmaterial om 6 procent av personalkostnad 
samt fordon, arbetsredskap och arbetsledning om 25 procent av 
personalkostnaden. Ar 2021 uppgår årsarbetstiden till 1 989 timmar, vilket 
innebär att kommunen har behov av 35,7 årsarbetare. 

Enligt budget för år 2021 motsvarar kostnaden för övriga fastigheter 7,6 procent 
av den totala lokalvårdskostnaden. Om detta är representativt bör städkostnaden 
för övriga fastigheter ligga på 1 ,8 mnkr, vilket motsvarar ytterligare 2,7 
årsarbetare. 
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Sammanfattande analys 
Lokalvården är i Sala kommun upphandlad som funktionsstädning i samverkan, 
vilket upplevs vara ett flexibelt resultat-/kvalitetsbaserat avtal. Avtalsutformningen 
upplevs ställa krav på ansvar, yrkeskunskap, professionalism, språk, framförhållning 
och samverkan hos leverantör, verksamhet och beställare. 

Enligt uppgift från fastighetsenheten skulle större inköp behövas göras för att utföra 
lokalvård i egen regi. Detta gäller bland annat mopptvättmaskiner, kombimaskiner, 
poleringsmaskiner, städvagnar, städmaterial, dammsugare, moppskaft etc. Detta 
förväntas leda till en högre etableringskostnad. Det kan även finnas behov av bilar 
och cyklar. 

Kommunen har för närvarande städning i egen regi för vissa verksamhetslokaler, 
och det kan finnas stordriftsfördelar med att bygga upp en större 
lokalvårdsorganisation. 

Enligt kostnadsanalysen i denna utredning har Sala kommun låga 
lokalvårdskostnader i förhållande till angiven typfastighet. Det är möjligt att 
kommunen skulle kunna ligga under enhetskostnaden (340 kronor per timme) i 
egenregi , men för att kostnaden ska motsvara nuvarande nivå behöver kostnaden 
ligga på 203 kronor per timme snarare än 340 kronor per timme. 

Notera att lokalvårdskostnaden enligt REPAB omfattar kostnader för städning av 
gemensamma utrymmen och verksamhetsutrymmen. Städåtgärder omfattar 
rengörning inomhus och i anlutning till byggnad samt iordningställande av 
inventarier. Skillnader mot kommunens upphandlade lokalvård i fråga om omfattning 
kan påverka typkostnad och bemanningsnivåer. 

I kostnadsjämförelsen har det inte varit möjligt att inkludera extrabeställningar, 
eftersom uppgifter om vilket objektsnummer städningen avser saknas. På 
aggregerad nivå omfattar extrabeställningar 471 tkr år 2021 , vilket motsvarar 
3 procent av totala kostnaden för den upphandlade lokalvården. Således kan vi 
konstatera att lokalvårdskostnaden i Sala kommun ligger på en låg nivå, även om 
extrabeställningar beaktas. 
PwC 
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MISSIV 

Förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering 
 
INLEDNING 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 (§151) om 
verksamhetsövergång av slamhanteringen till Vafab Miljö kommunalförbund. Med 
anledning av beslutet behöver de gällande föreskrifterna för avfallshantering 
revideras. 

 
Ärendet 
Sala kommun är medlem i Vafab Miljö kommunalförbund, och förbundet utför för 
Sala kommuns räkning det som innefattas av det kommunala avfallsansvaret. När 
förbundet bildades valde Sala kommun att behålla hanteringen av avloppsslam i 
egen regi. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 beslutade 
kommunfullmäktige om verksamhetsövergång av slamhanteringen till Vafab Miljö 
kommunalförbund.  
 
För att Vafab Miljö kommunalförbund ska kunna ta över slamhanteringen krävs att 
föreskrifterna för avfallshantering revideras, och ett förslag till reviderade 
föreskrifter har nu inkommit. 
 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 

att godkänna reviderade föreskrifter för avfallshantering enligt bilagt förslag, att 
gälla från och med den 1 april 2022. 

 

 

 

 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Huvudkontor: Gasverksgatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 

Reception: 021-39 35 00  Fax 021-33 51 50  Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 
 

Västerås 2021-12-23 

Ärende: Förslag till beslut 

Diarienr: 2021/0432-VKF 

Vår referens: Anna Malmström 
 
 
 
 

Dnr.  

 

Kommunstyrelsen Sala 

  
  
  
  
  

Beslutsärende – Revidering av Föreskrifter för avfallshantering 

VafabMiljö kommunalförbund med anledning av förändrat ansvar för 

returpapper samt ändring av miljöbalken och avfallsförordningen. 

Kompletterat med justeringar som en följd av beslutet att överlämna 

ansvaret för avloppsslam från enskilda avlopp. 

Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

 

att anta förslag till reviderade ”Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund” 

att gälla från 1 april 2022 i Sala kommun. 

 

Sammanfattning 

Ett antal justeringar av föreskrifterna föreslås med anledning av ändringar i 15 kap. miljöbalken, 

den nya avfallsförordningen samt överförandet av returpapper till ett kommunalt ansvar. 

Ändringarna är av sådan begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut, enligt 15 kap 44 § 

miljöbalken. 

 

Förslaget till föreskrifter är också justerade med anledning av Salas beslut, att upphöra med 

undantaget vad gäller avloppsslam från enskilda brunnar samt taxa och frågor som berör 

slamhantering i renhållningsordningen (Dnr 2021/928, §117). 

Ärendebeskrivning 

Genom Föreskrifter för avfallshantering samt Avfallstaxan styrs avfallshanteringen hos 

fastighetsägare och medborgare i medlemskommunerna. I dessa dokument beskrivs vilka 

skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.  

 

Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, 

SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall 

ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § 

revideras. 

 

Med anledning av dessa nationella beslut samt överförandet av ansvaret för insamling av 

returpapper till kommunerna, finns det anledning att justera medlemskommunernas Föreskrifter 

för avfallshantering. Därtill föreslås några justeringar av redaktionell karaktär och som följer av 

tillämpningen av taxan. 

 

En mer omfattande förändring av föreskrifterna kan komma att bli aktuell inom något år men 

inför detta krävs ett större förarbete och medverkan från kommunernas miljöförvaltningar med 

flera, samt utställning för allmänhetens granskning. 
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 2 (2) 

  

  

 

 

 

Under hösten 2021 fattade Sala kommun beslut om att upphöra med undantaget vad gäller 

avloppsslam från enskilda brunnar samt taxa och frågor som berör slamhantering i 

renhållningsordningen (Dnr 2021/928, §117). Följaktligen har förslaget ”Föreskrifter för 

avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund - Sala kommun” ändrats, så att de stämmer 

överens med övriga kommuner, även när det gäller slamhanteringen.  

Förslag till ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö 

kommunalförbund”: 

1. Inledningen: Ta bort skrivningen att ” VafabMiljö kommunalförbund har rätt att göra 

tillägg och ändringar i föreskrifterna utan särskilt godkännande från respektive 

kommunfullmäktige om ändringarna är av sådan begränsad omfattning att de inte 

behöver ställas ut.” Anledningen till detta är att förbundsordning och 

avfallsförordningen inte ger utrymme för ett sådant förfarande, varför det är omotiverat 

med den formuleringen i föreskrifterna.  

 

2. Inledningen: Ändra ”är av redaktionell karaktär” till ”annars är liten”, för 

överensstämmelse med Miljöbalkens lydelse.  

 

3. Ändra §1 till: ”med stöd av 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614)”. 

 

4. Ändra genomgående ”Hushållsavfall” till ”kommunalt avfall” och ”avfall under 

kommunalt ansvar” utifrån den nya avfallsförordningen och mallen från Avfall Sverige. 

 

5. Ändra genomgående ”små avloppsanläggningar” till ”enskilda avloppsanläggningar” 

utifrån den ändrade skrivningen i Miljöbalken 15 kap. 20 § samt mallen från Avfall 

Sverige. 

 

6. Ändra genomgående skrivningar kring returpapper med anledning av det nya ansvaret 

för kommunerna (till exempel §5) och de ändringar som föreslås göras i Avfallstaxan. 

 
7. §34: Komplettera paragrafen med en punkt om tömning av flytande avfall för att 

harmonisera med gällande avfallstaxa och hur den bomkörningsavgift som finns i taxan 

tillämpas. Paragrafen föreslås lyda: ”Förbundet har rätt att ta ut särskild avgift enligt 

gällande avfallstaxa och Utföraren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning eller 

tömning av: ”…” 
”- Anläggning för flytande kommunalt avfall som inte är åtkomlig eller tömd av annan 

utförare än den som innehar det kommunala uppdraget.” 

 
8. Ändra genomgående skrivningar som tidigare varit särskilda för Sala. Som en följd av 

beslutet om att upphöra med undantaget vad gäller avloppsslam från enskilda brunnar 

samt taxa och frågor som berör slamhantering i renhållningsordningen (Dnr 2021/928, 

§117). 

 

Carina Färm  

Förbundsdirektör VafabMiljö  

 

Bilaga 

”Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund - Sala kommun”  

Förslag till reviderade föreskrifter (att gälla från 1/4 2022) med ändringar markerade. 
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Förslag till reviderade föreskrifter (att gälla från 1/4 2022) 
Förslag till ny lydelse finns i högerspalt. Ursprunglig lydelse finns i vänsterspalten.  
Ändringen är markerad med gult.  
Nya ändringar maa överlämnandet av slam till VafabMiljö är markerade med grönt. 
Ny text är understruken.  
Borttagen text är genomstruken. 
 

 

Föreskrifter för avfallshantering 

VafabMiljö kommunalförbund 
-  Sala kommun 
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1. INLEDNING 

 

Renhållningsordningen är det dokument som styr den del av 

kommunalförbundets verksamhet som regleras i miljöbalkens 15 kapitel. 

Renhållningsordningen för VafabMiljö kommunalförbunds 

medlemskommuner består av en avfallsplan samt föreskrifter för 

avfallshanteringen. Renhållningsföreskrifterna styr även avfallshanteringen 

hos fastighetsägare och medborgare i medlemskommunerna. Här kan 

fastighetsägare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket 

ansvar som vilar på olika aktörer.  

 

Föreskrifterna är ett verktyg för att 

styra hanteringen av hushållsavfall, 

en rättslig grund för att ta ut 

renhållningsavgift samt en rättslig 

grund i det dagliga arbetet och vid 

tvister.  

 

Föreskrifterna är ett verktyg för 

att styra hanteringen av avfall 

under kommunalt ansvar, en 

rättslig grund för att ta ut 

renhållningsavgift samt en rättslig 

grund i det dagliga arbetet och vid 

tvister. 

 

Benämningarna ”Renhållningsföreskrifter” och ”Föreskrifter för 

avfallshantering” används synonymt.  

 

I VafabMiljö kommunalförbunds 

uppdrag ingår att samla in och 

behandla hushållsavfall.  

 

I VafabMiljö kommunalförbunds 

uppdrag ingår att samla in och 

behandla avfall under kommunalt 

ansvar.  

 

Detta ansvar omfattar även hantering av abonnemang, fakturering m.m. 

Eftersom förbundets ansvar inte omfattar tillsynsansvar enligt miljöbalken 

måste de avfallsfrågor som rör miljöbedömningar hanteras av respektive 

kommuns tillsynsmyndighet.  

 

Dessa föreskrifter ska revideras vid 

behov. Ändringar i föreskrifterna ska 

ställas ut för allmänhetens granskning 

om de inte är av sådan begränsad 

omfattning att de inte behöver ställas 

ut, exempelvis om de berör ett mindre 

antal fastighetsägare eller är av 

redaktionell karaktär, enligt 15 kap 44 

§ miljöbalken. VafabMiljö 

kommunalförbund har rätt att göra 

tillägg och ändringar i föreskrifterna 

utan särskilt godkännande från 

respektive kommunfullmäktige om 

ändringarna är av sådan begränsad 

omfattning att de inte behöver ställas 

ut. 

Dessa föreskrifter ska revideras vid 

behov. Ändringar i föreskrifterna ska 

ställas ut för allmänhetens granskning om 

de inte är av sådan begränsad omfattning 

att de inte behöver ställas ut, exempelvis 

om de berör ett mindre antal 

fastighetsägare eller annars är liten, enligt 

15 kap 44 § miljöbalken.  
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Gällande version av renhållningsordningen finns på VafabMiljö kommunalförbunds 

webbplats, vafabmiljo.se. Renhållningsordningen kan även beställas hos VafabMiljö 

kommunalförbund. 

 

Sala kommun har ej lämnat över 

ansvaret för slam från små avlopp 

och fettavskiljare till 

kommunalförbundet men samma 

föreskrifter för hanteringen gäller 

om inte annat anges. Vid frågor 

vänligen kontakta kommunens 

Kontaktcenter. 

 

 

 

 

 

 

IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa föreskrifter träder i kraft 

2020-01-01.  

 

Dessa föreskrifter träder i kraft 

2022-04-01.  

I samband med ikraftträdandet upphör respektive medlemskommuns tidigare 

föreskrifter för avfallshantering att gälla.  
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2. INLEDANDE BESTÄMMELSER 
 

BEMYNDIGANDE 

1 §  Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ 

miljöbalken (1998:808) och 74-75 

§§ avfallsförordningen (2011:927) 

meddelar kommunfullmäktige dessa 

föreskrifter för avfallshantering i 

Arboga, Enköping, Fagersta, 

Hallstahammar, Heby, Kungsör, 

Köping, Norberg, Sala, 

Skinnskatteberg, Surahammar och 

Västerås kommun. 

 

1 §  Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ 

miljöbalken (1998:808) och  

 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen 

(2020:614) meddelar 

kommunfullmäktige dessa 

föreskrifter för avfallshantering i 

Arboga, Enköping, Fagersta, 

Hallstahammar, Heby, Kungsör, 

Köping, Norberg, Sala, 

Skinnskatteberg, Surahammar och 

Västerås kommun. 

DEFINITIONER 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 

här: 

1. Med hushållsavfall avses 

detsamma som i 15 kap. 3 § 

miljöbalken, det vill säga avfall 

som kommer från hushåll och 

därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Med kommunalt avfall avses 

detsamma som i 15 kap. 3 § 

miljöbalken, det vill säga avfall som 

kommer från hushåll och sådant 

avfall från andra källor som till sin 

art och sammansättning liknar 

avfall från hushåll, med undantag 

för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 

punkterna.  

a. Med avfall under kommunalt 

ansvar avses kommunalt avfall 

inklusive avfall under kommunalt 

ansvar enligt 15 kap. 20 § 

miljöbalken.  

b. Med kärl- och säckavfall avses 

den del av avfallet under 

kommunalt ansvar som får läggas i 

kärl eller säck.

 

2. Med grovavfall avses 

hushållsavfall som är så tungt, 

skrymmande eller har andra 

egenskaper som gör att det inte 

är lämpligt att samla in i säck 

eller kärl. 

2. Med grovavfall avses avfall 

under kommunalt ansvar som är så 

tungt eller skrymmande eller har 

egenskaper som gör att det inte är 

lämpligt att samla in i säck eller 

kärl. 
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3. Med trädgårdsavfall avses 

biologiskt hushållsavfall som 

uppstår vid normalt nyttjande 

av trädgård vid bostadshus. 

 
 
 
 

3. Med trädgårdsavfall avses 

sådant biologiskt nedbrytbart 

trädgårdsavfall i enlighet med 

definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten 

avfallsförordningen (2020:614) 

som uppstår vid normalt nyttjande 

av trädgård vid bostadshus. 

 

4. Med farligt avfall avses ett ämne 

eller föremål som är avfall och 

som är markerat med * i bilaga 

4 till avfallsförordningen eller 

som omfattas av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 

12 § avfallsförordningen. 

4. Med farligt avfall avses avfall 

som i bilaga 3 

avfallsförordningen (2020:614) 

beskrivs med en avfallskod 

markerad med en asterisk (*). 

 

 

5. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. 

 

6. Med matavfall avses allt 

biologiskt nedbrytbart avfall 

som uppkommer i och med 

livsmedelshanteringen i hushåll, 

restauranger, storkök, butiker 

och liknande och som skulle 

kunna, eller har kunnat, 

användas som livsmedel. I 

begreppet matavfall ingår också 

avfall som hälls ut i vasken 

(flytande livsmedel såsom mjölk 

eller livsmedel som sköljs ur 

förpackningar) i de fall detta 

samlas upp. Förutom detta 

ingår också skal, ben och 

liknande som visserligen inte är 

mat men ändå nära förknippat 

med mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Med matavfall avses allt 

biologiskt nedbrytbart avfall som 

uppkommer i och med 

livsmedelshanteringen i hushåll, 

restauranger, storkök, butiker 

och liknande och som skulle 

kunna, eller har kunnat, användas 

som livsmedel och som utgör 

avfall under kommunalt ansvar. I 

begreppet matavfall som utgör 

avfall under kommunalt ansvar 

ingår också avfall som hälls ut i 

vasken (flytande livsmedel såsom 

mjölk eller livsmedel som sköljs 

ur förpackningar) i de fall detta 

samlas upp i sluten tank. Förutom 

detta ingår också skal, ben och 

liknande som visserligen inte är 

mat men ändå intimt förknippat 

med mat. Butiksavfall av 

animaliskt ursprung utgör dock 

före detta livsmedel i enlighet 

med förordningarna 

1069/2009/EG och 

142/2011/EU. 
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7. Med restavfall avses det 

hushållsavfall som kvarstår när 

matavfall, farligt avfall, grov- och 

trädgårdsavfall, förpackningar, 

returpapper, elavfall och annat 

avfall som omfattas av 

producentansvar har sorterats ut. 

 

 

7. Med restavfall avses sorterat 

brännbart kärl- och säckavfall. Med 

detta avses det avfall som kvarstår 

när matavfall, farligt avfall, 

returpapper, förpackningar, 

elavfall och annat avfall som 

omfattas av producentansvar, har 

sorterats ut från hushållets kärl- 

och säckavfall.

 

 

 

 

8. Med bygg- och rivningsavfall avses 

i enlighet med 15 kap. 8 § 

miljöbalken avfall från bygg- och 

rivningsarbeten. 

 

 

 

 

 

9. Med bygg- och rivningsavfall som 

inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet avses detsamma som i 

15 kap. 20 § 4 punkten 

miljöbalken. 

 

10. Med Förbundet avses 

VafabMiljö kommunalförbund. 

För abonnenter i Sala avses 

istället Sala kommun i de fall 

föreskriften beskriver ansvaret 

för hanteringen av slam från 

små avlopp och fettavskiljare, 

eftersom detta ansvar ej 

överlämnats till VafabMiljö 

kommunalförbund. 

10. Med Förbundet avses VafabMiljö 
kommunalförbund. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Med fastighetsägare avses den som äger fastighet, arrendetagare eller den som 

enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

fastighetsägare. 

 

12. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsägare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

13. Med den tillsynsansvariga nämnden avses respektive kommuns miljönämnd eller 

motsvarande (se Bilaga 1). 
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14. Med behållare avses kärl, 

container, bottentömmande 

behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare, sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för 

pumpbart matavfall eller annan 

anordning för uppsamling av 

hushållsavfall. 

14. Med behållare avses kärl, 
container, bottentömmande 
behållare, säck, latrinbehållare, 
fettavskiljare, sluten tank eller 
avskiljare/kombisystem för 
pumpbart matavfall eller annan 
anordning för uppsamling av 
kommunalt avfall under kommunalt 
ansvar.

 

15. Med små avloppsanläggningar 

avses sluten tank, 

slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som 

ger upphov till hushållsavfall i 

form av avloppsslam, 

filtermaterial och liknande. 

Anläggningen kan vara 

gemensam för flera fastigheter 

och dimensionerad för upp till 

25 personekvivalenter.  

 

15. Med enskilda avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, 

fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som är 

dimensionerade för högst 25 

personekvivalenter om anläggningen 

endast används för  

a) hushållspillvatten eller spillvatten som 

till sin art och sammansättning liknar 

hushållsspillvatten och,  

b) latrin från torrtoaletter och andra 

jämförliga lösningar. 

 

16. Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall samlas in på. 

Insamlingssystemen kan vara maskinella eller manuella och skiljer sig åt vad gäller 

behållartyper och hämtningsfordon. 

 

17. Med fastighetsgräns avses fastighetens tomtgräns närmast uppställningsplats för 

hämtningsfordon. I de fall tomtgräns inte är belägen vid farbar väg räknas närmaste 

farbara väg som tomtgräns. 

 

18. Med Utföraren avses Förbundet eller den som Förbundet anlitar för hantering av det 

avfall som omfattas av Förbundets ansvar.  

 

19. Med avfallstaxa avses de av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

antagna föreskrifter som reglerar avgifter för den insamling, transport, återvinning 

och det bortskaffande av avfall som utförs genom Förbundets försorg. 

 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 

till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. Dessutom finns en ordlista i Bilaga 4. 
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ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, TILLSYN OCH INFORMATION 

3 § Förbundet har verksamhetsansvar, 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 

hanteringen av hushållsavfall i de 

kommuner som ingår i Förbundet. I 

detta inkluderas ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt 

avfall samlas in och transporteras 

till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas 

av Förbundets ansvar får endast 

utföras av Utföraren.  

 

3 § Förbundet har verksamhetsansvar, 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 

hanteringen av kommunalt avfall 

under kommunalt ansvar i de 

kommuner som ingår i Förbundet. I 

detta inkluderas ansvar för att 

kommunalt avfall under kommunalt 

ansvar som utgörs av farligt avfall 

samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Hantering 

av det avfall som omfattas av 

Förbundets ansvar får endast 

utföras av Utföraren.  

 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den Tillsynsansvariga nämnden. 

 

5 §  Förbundet informerar hushållen om 

krav och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och 

elavfall i enlighet med gällande 

producentansvar. 

 

5 §  Förbundet informerar hushållen om 

krav och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och 

elavfall i enlighet med gällande 

producentansvar. 

 

BETALNING OCH INFORMATION 

6 § Kommunfullmäktige i respektive kommun meddelar, med stöd av 27 kap. 4–6 §§ 

miljöbalken, föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport, 

återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs genom Förbundets försorg 

(avfallstaxa). Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

 

7 § Ägare till den fastighet där hushållsavfall uppkommer, är ytterst ansvarig för 

abonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare 

eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet. Förbundet kan 

skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderättshavaren 

fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar. 

 

8 § Fastighetsägare är skyldiga att i nödvändig omfattning informera den eller dem som bor 

på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 

 

3. SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT 
ANSVAR 

 

SORTERING AV AVFALL 

9 § Fastighetsägare ansvarar för att avfallsslag sorteras i enlighet med bilaga 2 och hålls skilt 

från restavfallet. 
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10 §  Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Utföraren för 

borttransport. 
 

SKYLDIGHET ATT ÖVERLÄMNA HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 

11 §  Fastighetsägare ansvarar för att det 

hushållsavfall som uppstår inom 

deras fastighet överlämnas till 

Förbundet. Detta gäller för en- och 

flerfamiljshus avsedda för 

permanentboende och fritidshus. 

 

Även för verksamheter där 

hushållsavfall uppkommer ansvarar 

fastighetsägaren för att detta 

överlämnas till Förbundet.  

 

Det utsorterade avfallet ska 

transporteras bort så ofta att 

olägenhet för människors hälsa och 

miljön inte uppstår. 

Hämtningsintervall och storlek på 

behållare ska motsvara behovet av 

borttransport av hushållsavfall från 

fastigheten. 

 

Hushållsavfall ska lämnas till 

Utföraren om inte annat sägs i dessa 

föreskrifter. Förbundet har rätt att 

ta ut en avgift för tillhandahållande 

av hämtning och behandling av 

hushållsavfall och debiterar enligt 

gällande avfallstaxa. Förbundet 

administrerar insamling av avgift 

genom abonnemang. 

Fastighetsägare som inte själv väljer 

typ av abonnemang tilldelas 

abonnemang med 

matavfallssortering. Förbundet 

levererar kärl som är 

dimensionerade efter 

förutsättningarna på fastigheten. 

 

Utsorterade avfallsslag hämtas enligt 

26 § eller lämnas enligt vad som 

framgår av Bilaga 2. 

 

11 §  Fastighetsägare ansvarar för att det 

avfall under kommunalt ansvar som 

uppstår inom deras fastighet 

överlämnas till Förbundet. Detta 

gäller för en- och flerfamiljshus 

avsedda för permanentboende och 

fritidshus. 

 

Även för verksamheter där avfall 

under kommunalt ansvar 

uppkommer ansvarar 

fastighetsägaren för att detta 

överlämnas till Förbundet.  

 

Det utsorterade avfallet ska 

transporteras bort så ofta att 

olägenhet för människors hälsa och 

miljön inte uppstår. 

Hämtningsintervall och storlek på 

behållare ska motsvara behovet av 

borttransport av kommunalt avfall 

från fastigheten. 

 

Avfall under kommunalt ansvar ska 

lämnas till Utföraren om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter. Förbundet 

har rätt att ta ut en avgift för 

tillhandahållande av hämtning och 

behandling av avfall under 

kommunalt ansvar och debiterar 

enligt gällande avfallstaxa. 

Förbundet administrerar insamling 

av avgift genom abonnemang. 

Fastighetsägare som inte själv väljer 

typ av abonnemang tilldelas 

abonnemang med 

matavfallssortering. Förbundet 

levererar kärl som är 

dimensionerade efter 

förutsättningarna på fastigheten. 
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Utsorterade avfallsslag hämtas enligt  

26 § eller lämnas enligt vad som 

framgår av Bilaga 2. 

 

 

12 §  Regler kring avfallskvarnar kopplade till spillvattennätet finns i respektive 

medlemskommuns ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- 

och avloppsanläggningen). 

 

13 §  Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Förbundet om 

ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.  

 

EMBALLERING AV HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 

14 §  I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och utrymmet är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i 

lämpligt material och storlek. Avfall ska vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 

eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. Matavfall ska av 

avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse eller säck som tillhandahålls av 

Förbundet. Närmare krav på emballering framgår av Bilaga 2. Glödande avfall får inte 

lämnas till Förbundets avfallshantering. 

 

4. BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING 
 

ANSKAFFANDE OCH ÄGANDE 

15 §  Kärl, säckar och latrinbehållare ägs av Förbundet och tillhandahålls av Utföraren. Detta 

gäller även papperspåsar och säckar avsedda för matavfall, samt tillhörande hållare för 

påsarna. 

 

16 §  Bottentömmande behållare, 

kärlskåp, sopsug, små 

avloppsanläggningar, fettavskiljare, 

sluten tank och 

avskiljare/kombisystem för 

matavfall samt andra anläggningar 

för motsvarande behov anskaffas 

och installeras av fastighetsägaren.  

 

16 §  Bottentömmande behållare, 

kärlskåp, sopsug, enskilda 

avloppsanläggningar, fettavskiljare, 

sluten tank och 

avskiljare/kombisystem för 

matavfall samt andra anläggningar 

för motsvarande behov anskaffas 

och installeras av fastighetsägaren.  

 

a. För bottentömmande behållare och sopsug får endast av Förbundet godkända 

anordningar användas. 

b. För små avlopps-anläggningar ska 

tillstånd för enskild 

avloppsanläggning sökas hos 

Tillsynsansvarig nämnd.  

b. För enskilda avloppsanläggningar 

ska tillstånd för enskild 

avloppsanläggning sökas hos 

Tillsynsansvarig nämnd.  

c. För fettavskiljare, sluten tank för matavfall och avskiljare/kombisystem för matavfall 

som ska kopplas till det kommunala spillvattennätet ska godkännande av 

anläggningen inhämtas från kommunens VA-avdelning. 
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17 §  Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 

När Utföraren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska 

ske enligt anvisning från Utföraren. 

 

18 §  Fastighetsägaren äger, ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 

inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

 
ANLÄGGNING OCH UTFORMNING VID NYANLÄGGNING 

19 §  Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och 

anordnas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och 

olycksfall minimeras. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och kärl 

bör inte överstiga 5 meter och får inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl 

föreligger. Förbundet har rätt att ta ut särskild avgift enligt avfallstaxa för dragavstånd 

och manuell hantering av kärl.   

 

Behållare, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och 

möjliggöra hämtning med den utrustning och de hämtningsfordon som används i 

Förbundets insamlingssystem. Vid installation av bottentömmande behållare ska 

anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.  

 

Behållare och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda 

med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet 

och belägenhet. 

 

20 §  Vid anläggande av små 

avloppsanläggningar, fettavskiljare, 

sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för 

matavfall får avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och 

anslutningspunkt för tömning inte 

överstiga 10 meter, såvida inte 

särskilda skäl föreligger. 

Höjdskillnaden mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på 

anläggningen får inte överstiga 6 

meter. Brunnslock som måste lyftas 

får inte väga mer än 15 kg. 

Brunnslock som ska skjutas åt sidan 

får inte väga mer än 35 kg.  

 

20 §  Vid anläggande av enskilda 

avloppsanläggningar, fettavskiljare, 

sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för 

matavfall får avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och 

anslutningspunkt för tömning inte 

överstiga 10 meter, såvida inte 

särskilda skäl föreligger. 

Höjdskillnaden mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på 

anläggningen får inte överstiga 6 

meter. Brunnslock som måste lyftas 

får inte väga mer än 15 kg. 

Brunnslock som ska skjutas åt sidan 

får inte väga mer än 35 kg.  

21 §  Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 

hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller 

säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande 

ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller 

säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg och 

högst 5 meter om filterkassett/storsäck som väger högst 1 000 kg, om inte särskilda skäl 

föreligger.  
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RENGÖRING OCH TILLSYN 

22 §  Fastighetsägaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 

Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 

anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  

 

Missköts rengöringen och ingen rättelse sker efter uppmaning från Utföraren har 

Förbundet rätt att rengöra behållaren på fastighetsägarens bekostnad.  

 

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 

utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 

risken för olycksfall minimeras. 

 

5. HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
 

ÅTGÄRDER I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL SOM LÄMNAS I KÄRL ELLER SÄCK 

23 §  Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 

det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 

tillgodoses.  

 

Behållare ska på hämtningsdagen vara tillgängliga för tömning från klockan 06.00 och 

vid detta tillfälle vara fria från snö och is. Behållare ska vara uppställda så att hämtning 

och hantering underlättas och kan ske med den utrustning som används inom Förbundet.  

 

Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används 

och baklastande bil där sådan används.  

 

I områden med sidlastarfordon gäller följande regler:  

• Kärlet ska placeras vid tomtgräns eller vid farbar väg med locköppningen vänd mot 

vägen. 

• Om flera behållare finns ska de stå med ett mellanrum om 0,5 meter. 

• Utrymmet framför, vid sidan och ovanför kärlet måste vara fritt. 

• Sopbehållare ska placeras så nära körbar väg som möjligt men ej placeras så den 

 inkräktar på framkomligheten på trottoar eller körbana. 

 

För manuell hantering av kärl och för dragväg har Förbundet rätt att ta ut särskild avgift 

enligt avfallstaxa. 

 

Utföraren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas Utföraren.  

 

Ändringar ska utan uppmaning meddelas Förbundet.  

 

Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är försluten 

och vid behov rengjord utvändigt innan hämtning sker. 
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ÅTGÄRDER I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL FRÅN ANLÄGGNINGAR 

24 §  Inför tömning ansvarar 

fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren för att 

förbereda anläggningen så att tömning 

kan ske med den utrustning och det 

fordon som används inom Förbundet. 

Små avloppsanläggningar, 

fettavskiljare, sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för matavfall 

ska vara lätt tillgängliga för tömning. 

Sala kommun, som ej lämnat över 

ansvaret för avfall från små avlopp och 

fettavskiljare till kommunalförbundet, 

kan vid ej uppfyllda krav enligt denna 

paragraf debitera extra avgift till 

fastighetsägare/nyttjanderättshavare. 

Ändringar som sker ska meddelas Sala 

kommun utan uppmaning. 

24 §  Inför tömning ansvarar 

fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren för att 

förbereda anläggningen så att tömning 

kan ske med den utrustning och det 

fordon som används inom Förbundet. 

Enskilda avloppsanläggningar, 

fettavskiljare, sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för matavfall 

ska vara lätt tillgängliga för tömning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när 

tömning ska ske. Lock eller manlucka som måste lyftas får väga högst 15 kg, om inte 

särskilda skäl föreligger. Lock och koppling för tömning av fettavskiljare och sluten tank 

och avskiljare/kombisystem för matavfall ska var märkta med aktuellt avfallsslag. 

 

Anläggningen ska vara markerad så att den enkelt kan hittas av Utföraren. Tydliga 

instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av 

fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.  

 

Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 

från skador vid tömning. Det åligger fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att 

inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som 

ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 21 §. 

 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart med normalt slamsugningsfordon, i 

förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från 

fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsägarens eller 

nyttjanderättshavarens försorg. För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för 

anläggningens funktion, ansvarar fastighetsägaren för att så sker efter varje tömning.  

 

Utföraren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Utföraren.  

Ändringar ska utan uppmaning meddelas Förbundet.  

 

25 §  Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 

innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 

beställas av fastighetsägaren och genomföras av Utföraren. 
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HÄMTNINGS OCH TRANSPORTVÄGAR 

26 §   Hämtning av hushållsavfall sker 

normalt vid fastighetsgränsen så 

nära hämtningsfordonets 

uppställningsplats som möjligt, vid 

en överenskommen plats eller vid en 

av Förbundet anvisad plats. 

Anvisning av plats görs av 

Förbundet och kan avse hela året 

eller del av året. 

 

Förbundet har rätt att anvisa plats 

 för: 

• Kärl och annan behållare för mat- 

och restavfall. 

• Sugpunkt för hämtning med 

slamsugningsfordon från små 

avloppsanläggningar, 

fettavskiljare, sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för 

matavfall. 

 

26 §   Hämtning av avfall under 

kommunalt ansvar sker normalt vid 

fastighetsgränsen så nära 

hämtningsfordonets 

uppställningsplats som möjligt, vid 

en överenskommen plats eller vid en 

av Förbundet anvisad plats. 

Anvisning av plats görs av 

Förbundet och kan avse hela året 

eller del av året. 

 

Förbundet har rätt att anvisa plats 

 för: 

• Kärl och annan behållare för mat- 

och restavfall. 

• Sugpunkt för hämtning med 

slamsugningsfordon från enskilda 

avloppsanläggningar, 

fettavskiljare, sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för 

matavfall. 

 

• Filtermaterial från anläggningar som kräver byte av filtermaterial som hämtas med 

fordon utrustat med kran.  

 

Fastighetsägare ansvarar i skälig omfattning för skötsel av den anvisade 

platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten. 
 

27 §  Fastighetsägaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 

används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri 

sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

 

För tömning av små 

avloppsanläggningar, sluten tank 

eller fettavskiljare inom Sala 

kommun, ska avstånd mellan 

uppställningsplats för slambil och 

slambrunn ej överstiga 25 meter om 

inte särskilda skäl föreligger. 

Fastighetsägaren står för extra 

kostnader som uppstår på grund av 

ej uppfyllda krav. 
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Enskild väg som nyttjas vid 

hämtning av hushållsavfall ska vara 

så dimensionerad och hållas i sådant 

skick att den är farbar vid varje 

hämtningstillfälle och för de 

hämtningsfordon som normalt 

används. Vändmöjlighet för 

hämtningsfordon ska finnas då 

backning inte får förekomma annat 

än i undantagsfall vid vändning. 

Enskild väg som nyttjas vid 

hämtning av avfall under 

kommunalt ansvar ska vara så 

dimensionerad och hållas i sådant 

skick att den är farbar vid varje 

hämtningstillfälle och för de 

hämtningsfordon som normalt 

används. Vändmöjlighet för 

hämtningsfordon ska finnas då 

backning inte får förekomma annat 

än i undantagsfall vid vändning. 

 

Fastighetsägaren ska se till att den väg som kärl behöver dras av den som utför 

hämtningen är plan och hårdgjord och i övrigt hålls i sådant skick att kärl utan svårighet 

kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 

hållas halkfri. 

 

Om farbar väg inte kan upprättas ska avfallet lämnas på plats enligt överenskommelse 

med Förbundet eller anvisning enligt 26 §.  

 

De lagar och riktlinjer som finns samlade i senaste versionen av Avfall Sveriges ”Handbok 

för avfallsutrymmen” ska i möjligaste mån följas. Det är dock Förbundet som avgör om 

hämtnings- och transportvägar uppfyller krav på transport- och dragväg och om 

vändmöjligheter finns.  
 

HÄMTNINGSOMRÅDE OCH HÄMTNINGSINTERVALL 

28 §  Förbundets medlemskommuner utgör fem hämtningsområden: 

1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive öar med fast bro- eller 

färjeförbindelse till fastlandet. 

2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast bro- eller färjeförbindelse till 

fastlandet. 

3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås kommun. 

4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, Enköping, Köping och Kungsörs 

kommun. 

5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga kommuner. 

 

Hämtning kan ske på olika sätt i de olika hämtningsområdena, se gällande avfallstaxa.  

 

29 §  a. Om inget annat anges i dessa föreskrifter eller i gällande avfallstaxa sker ordinarie 

hämtning av osorterat avfall och matavfall minst en gång var 14:e dag. Ordinarie 

hämtning av restavfall sker minst en gång var fjärde vecka. 
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b. Om inget annat anges i dessa 

föreskrifter eller i gällande 

avfallstaxa sker ordinarie tömning 

av små avlopps slamavskiljare och 

minireningsverk minst en gång per 

år, eller enligt det intervall som 

anges av Tillsynsansvarig nämnd.  

 

Inom Sala kommun, som ej lämnat 

över ansvaret för avfall från 

småavlopp och fettavskiljare till 

kommunalförbundet, gäller tömning 

av bad och tvättvatten (BDT) 

vartannat år för fritidsfastighet. 

 

Inom Sala kommun, som ej lämnat 

över ansvaret för avfall från 

småavlopp och fettavskiljare till 

kommunalförbundet, gäller budning 

vid tömning av slutna tankar och 

fettavskiljare. 

 

b. Om inget annat anges i dessa 

föreskrifter eller i gällande 

avfallstaxa sker ordinarie tömning 

av enskilda avlopps slamavskiljare 

och minireningsverk minst en gång 

per år, eller enligt det intervall som 

anges av Tillsynsansvarig nämnd. 

Tömning av slutna tankar sker vid 

behov, minst en gång per år. 

Filtermaterial från fosforfällor ska 

tömmas vartannat år, eller enligt det 

intervall som anges av 

Tillsynsansvarig nämnd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFT INTE FÖLJS 

30 §  Utföraren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 23 – 24 §§ och  

27 § 1 stycket inte följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter 

beställning av extrahämtning mot avgift. 

 

6. AVVIKELSER FRÅN ORDINARIE HÄMTNING 
 

31 §  Vid utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse 

utförs hämtning skyndsamt och så snart det är möjligt för Utföraren. 

 

Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsägaren råder över 

utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot extra 

avgift så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för Utföraren. 

 

32 §  Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat 

avfall, har Utföraren ingen skyldighet att ta loss. 

 
33 §  Om mer avfall lämnas än vad som ingår i abonnemanget eller beställningen, hämtas detta 

efter extra beställning mot avgift enligt avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av 
hämtning av avfall i behållare vid fastighet. 
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34 §  Förbundet har rätt att ta ut särskild 

avgift enligt gällande avfallstaxa och 

Utföraren har rätt att inte utföra 

ordinarie hämtning av: 

• Överfullt kärl eller för tungt lastade 

kärl. 

• Kärl som innehåller felsorterat 

avfall, dvs avfall som inte har 

sorterats enligt anvisningarna i 

Bilaga 2. 

• Kärl som innehåller dåligt 

emballerat skärande eller 

stickande avfall. 

 

Avfallet ska hämtas efter åtgärder 

från fastighetsägaren. Åtgärderna 

ska följa Förbundets anvisningar. 

 

 

 

 

34 §  Förbundet har rätt att ta ut särskild 

avgift enligt gällande avfallstaxa och 

Utföraren har rätt att inte utföra 

ordinarie hämtning eller tömning av: 

• Överfullt kärl eller för tungt lastade 

kärl. 

• Kärl som innehåller felsorterat 

avfall, dvs avfall som inte har 

sorterats enligt anvisningarna i 

Bilaga 2. 

• Kärl som innehåller dåligt 

emballerat skärande eller 

stickande avfall. 

• Anläggning för flytande 

kommunalt avfall som inte är 

åtkomlig eller tömd av annan 

utförare än den som innehar det 

kommunala uppdraget. 

 

Avfallet ska hämtas efter åtgärder 

från fastighetsägaren. Åtgärderna 

ska följa Förbundets anvisningar. 

 

35 §  Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så som överfulla behållare eller 

felsorterat avfall har Förbundet rätt att anpassa abonnemanget till rådande förhållanden 

på hämtstället. 

 

7. SÄRSKILT OM HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 
VERKSAMHETER 

 

36 §  Hushållsavfall från verksamheter 

ska hållas skilt från annat avfall än 

hushållsavfall. För hushållsavfall 

från verksamheter gäller 9 - 35 §§ 

om ej annat anges i dessa 

föreskrifter. 

 

 

36 §  Avfall under kommunalt ansvar från 

verksamheter ska hållas skilt från 

annat avfall än avfall under 

kommunalt ansvar. För Avfall under 

kommunalt ansvar från 

verksamheter gäller 9 - 35 §§ om ej 

annat anges i dessa föreskrifter. 

 

37 §  Tömning av fettavskiljare och avskiljare/kombisystem för matavfall ska ske enligt 

standard SS-EN 1825-2, om fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren inte inhämtat 

medgivande från Förbundet för annat tömningsintervall. Tömning av sluten tank för 

matavfall ska tömmas minst en gång i månaden, om fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren inte inhämtat medgivande från Förbundet för annat 

tömningsintervall.  
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Verksamheter i Sala kommun som 

har fettavskiljare inhämtar 

medgivande om annat 

tömningsintervall från Sala 

kommun, som ej lämnat över 

ansvaret för avfall från små avlopp 

och fettavskiljare till 

kommunalförbundet. 

 

 

 

 

 

 

  

8. ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 
VERKSAMHETER 

UPPGIFTSSKYLDIGHET 

38 §  Den som bedriver en yrkesmässig 

verksamhet inom Förbundets 

medlemskommuner som ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska 

lämna de uppgifter om arten, 

sammansättningen, mängden och 

hanteringen av avfallet som behövs 

som underlag för Förbundets 

renhållningsordning. 

 

UPPGIFTSSKYLDIGHET 

38 §  Den som bedriver en yrkesmässig 

verksamhet inom Förbundets 

medlemskommuner som ger upphov 

till annat avfall än avfall under 

kommunalt ansvar ska lämna de 

uppgifter om arten, 

sammansättningen, mängden och 

hanteringen av avfallet som behövs 

som underlag för Förbundets 

renhållningsordning. 

 

39 §  Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om 

behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna 

ska lämnas till Förbundet. 

 

8. UNDANTAGSREGLER 
 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSÄRENDEN 

40 §  Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska göras av den 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Ansökan hanteras och 

prövas av Förbundet eller Tillsynsansvarig nämnd. En sammanställning finns i Bilaga 3. 

Avgift för handläggning av anmälan och ansökan om undantag beslutas med stöd av 27 

kap 1 § miljöbalken. 

 

 Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 

ansökan avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att 

eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. Av ansökan eller 

anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade 

avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 50 och 53-55 §§ ska ske senast en 

månad före den avsedda perioden för undantag. 

 

41 §  Tidigare medgivna undantag, som inte strider mot nu gällande föreskrifter och som 

medgetts med stöd av tidigare föreskrifter, gäller tills vidare och enligt i beslutet angivna 

villkor. 
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42 §  Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till 

fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte. 

 

43 §  Givna undantag/tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är 

fastighetsägarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring. 

 

KOMPOSTERING, ANNAN ÅTERVINNING ELLER BORTSKAFFANDE AV VISST 
HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 

44 §  Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 45-48 §§ 

och under förutsättning att det att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 

hälsa och miljön. 

 

45 §  Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

 

46 §  Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan att 

olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

 

 Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eller annan 

författning samt brandriskvarning måste beaktas. 

 

47 §  Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och 

liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till Förbundet enligt 40 §. 

 

 Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 

behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 

 

48 §  Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till Tillsynsansvarig nämnd, 

medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning 

eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av 

näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska 

innehålla en fullständig beskrivning av anläggningen. 
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FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL 

49 §  Fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare som 

komposterar allt matavfall från 

hushållsavfallet på den egna 

fastigheten, eller använder av 

kommunen godkänd 

köksavfallskvarn för 

omhändertagande av allt matavfall 

från den egna fastigheten, kan efter 

anmälan till Förbundet medges 

förlängt hämtningsintervall. Vid 

förlängt hämtningsintervall hämtas 

restavfall fyra gånger per år vid 

åretruntabonnemang och två gånger 

per säsong vid sommarabonnemang. 

Förlängt hämtningsintervall kan 

beviljas under förutsättning att den 

minsta storleken på kärl för 

restavfall används, samt att 

olägenheter för människors hälsa 

eller miljön inte uppstår. 

49 §  Fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare som 

komposterar allt matavfall från 

avfall under kommunalt ansvar på 

den egna fastigheten, eller använder 

av kommunen godkänd 

köksavfallskvarn för 

omhändertagande av allt matavfall 

från den egna fastigheten, kan efter 

anmälan till Förbundet medges 

förlängt hämtningsintervall. Vid 

förlängt hämtningsintervall hämtas 

restavfall fyra gånger per år vid 

åretruntabonnemang och två gånger 

per säsong vid sommarabonnemang. 

Förlängt hämtningsintervall kan 

beviljas under förutsättning att den 

minsta storleken på kärl för 

restavfall används, samt att 

olägenheter för människors hälsa 

eller miljön inte uppstår.

 

 Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om Förbundet konstaterar att 

matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller hantering via köksavfallskvarn, 

lämnas i behållaren för restavfall eller om Förbundet på annat sätt gör sannolikt eller 

konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits. 

 
 Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kärl för restavfall packas 
 för hårt eller är överfullt vid tömning. 

 

50 § För små avloppsanläggningar kan 

fastighetsägare eller den 

nyttjanderättshavare som äger 

anläggningen, efter ansökan till 

Tillsynsansvarig nämnd medges 

förlängt hämtningsintervall för 

avfall från anläggningen.  

50 § För enskilda avloppsanläggningar 

kan fastighetsägare eller den 

nyttjanderättshavare som äger 

anläggningen, efter ansökan till 

Tillsynsansvarig nämnd medges 

förlängt hämtningsintervall för 

avfall från anläggningen.

 Förlängt intervall kan medges under förutsättning att Tillsynsansvarig nämnd utifrån 

ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att 

hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsägarens ansvar att hämtning anpassas till 

anläggningens behov. 

 

 Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om Förbundet eller 

Tillsynsansvarig nämnd konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 
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GEMENSAMT KÄRL FÖR DELAD SOPHÄMTNING 

51 §  Närboende fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter anmälan till Förbundet 

använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa 

föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt efterlevs. Avfallet ska rymmas i ett kärl för 

respektive avfallsslag med normal tömningsfrekvens och risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön får inte uppstå. Samtliga delande ska ha samma typ av 

abonnemang avseende utsortering av matavfall. 

 

 Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande. 

 

 Förbundet har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för 

gemensamt kärl inte längre är uppfyllda. 
 

GEMENSAM HÄMTNINGSPLATS FÖR FLERA SMÅ- ELLER FLERFAMILJSHUS MED ENSKILD 
FAKTURERING 

52 §  Flera närliggande små- eller flerfamiljshus som behöver mer än en behållare, kan efter 

Förbundets medgivande dela behållare i en gemensam avfallslösning. Förbundet 

ansvarar för att antalet kärl och hämtningsfrekvens motsvarar behovet. 

 

 Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore placerad vid 

fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. 

 

 Förbundet har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för 

gemensam avfallslösning inte längre är uppfyllda. 
 

UPPEHÅLL I HÄMTNING 

53 §  Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall vid permanentbostad, kan efter ansökan till 

Förbundet medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 

kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. 

 

 För att uppehåll enligt denna 

paragraf ska beviljas för en period 

av ett år eller längre ska uppehåll i 

förekommande fall även sökas för 

hämtning av avfall från små 

avloppsanläggningar enligt 55 §. 

 För att uppehåll enligt denna 

paragraf ska beviljas för en period 

av ett år eller längre ska uppehåll i 

förekommande fall även sökas för 

hämtning av avfall från enskilda 

avloppsanläggningar enligt 55 §.

 

54 §  Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall samt latrin vid fritidsbostad med 

sommarabonnemang, kan efter ansökan till Förbundet medges fastighetsägare om 

fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen. 

 

 För att uppehåll enligt denna 

paragraf ska beviljas för en period 

av ett år eller längre ska uppehåll i 

förekommande fall även sökas för 

hämtning av hushållsavfall från 

avloppsanläggning enligt 55 §. 

 För att uppehåll enligt denna 

paragraf ska beviljas för en period 

av ett år eller längre ska uppehåll i 

förekommande fall även sökas för 

hämtning av avfall under 

kommunalt ansvar från 

avloppsanläggning enligt 55 §.
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55 §  Uppehåll i hämtning av avfall från 

små avloppsanläggningar, kan efter 

ansökan till Förbundet medges 

fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare om fastigheten 

inte kommer att nyttjas under minst 

ett år. För att uppehåll enligt denna 

paragraf ska beviljas ska 

slamhämtning ha skett under den 

senaste 12-månadersperioden och 

uppehåll sökas även för hämtning av 

rest- och matavfall enligt 53-54 §§.  

 

För abonnenter i Sala kommun ska 

ansökan om uppehåll i hämtning 

från små avloppsanläggningar ske 

enligt kommunens anvisningar 

eftersom Sala sköter 

uppehållsansökningarna själva. 

Kommunspecifik information om 

Slamtömning och Uppehåll söks via 

kommunens hemsida eller 

Kontaktcenter. 

 

Sala kommun, som ej lämnat över 

ansvaret för avfall från små avlopp 

och fettavskiljare till 

kommunalförbundet, kan häva 

uppehåll i hämtning av avfall från 

små avloppsanläggningar vid 

kännedom att person/-er är skriven-

/na på fastigheten eller nyttjar 

fastigheten utöver det som regleras i 

56 §. 

 

55 §  Uppehåll i hämtning av avfall från 

enskilda avloppsanläggningar, kan 

efter ansökan till Förbundet medges 

fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare om fastigheten 

inte kommer att nyttjas under minst 

ett år. För att uppehåll enligt denna 

paragraf ska beviljas ska 

slamhämtning ha skett under den 

senaste 12-månadersperioden och 

uppehåll sökas även för hämtning av 

rest- och matavfall enligt 53-54 §§.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 §  Vid medgivande av uppehåll i hämtning enligt 53-55 §§ får endast enstaka besök 

genomföras. Övernattning får inte ske på fastigheten. Besöket får inte heller ge upphov 

till sådant avfall som ska hämtas av Förbundet vid fastigheten. 

 

57 §  Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från verksamheter kan beviljas efter ansökan 

till Förbundet om inget avfall kommer att genereras under minst 4 veckor. 
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58 §  Uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall medges för maximalt 

två år per ansökningstillfälle, och i 

totalt maximalt sex år, om inte 

särskilda skäl föreligger. Skyldighet 

att betala grundavgift kvarstår 

under uppehållstiden.  

 

58 §  Uppehåll i hämtning av avfall under 

kommunalt ansvar medges för 

maximalt två år per 

ansökningstillfälle, och i totalt 

maximalt sex år, om inte särskilda 

skäl föreligger. Skyldighet att betala 

grundavgift kvarstår under 

uppehållstiden.  

 
EGET OMHÄNDERTAGANDE OCH BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ÖVERLÄMNA 
HUSHÅLLSAVFALL AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR TILL KOMMUNEN 

59 §  Tillsynsansvarig nämnd får efter 

ansökan, om det finns särskilda skäl, 

medge dispens för fastighetsägare 

eller nyttjanderättshavare från 

förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. 

miljöbalken som innebär att 

hushållsavfall och annat avfall som 

Förbundet ska ansvara för inte får 

hanteras av annan än Förbundet 

eller den som Förbundet anlitar.  

Detta gäller för såväl mat-och 

restavfall som för slam från små 

avlopp. 

 

59 §  Tillsynsansvarig nämnd får efter 

ansökan, om det finns särskilda skäl, 

medge dispens för fastighetsägare 

eller nyttjanderättshavare från 

förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. 

miljöbalken som innebär att 

kommunalt avfall och annat avfall 

som Förbundet ska ansvara för inte 

får hanteras av annan än Förbundet 

eller den som Förbundet anlitar.  

Detta gäller för såväl mat-och 

restavfall som för avfall från 

enskilda avlopp. 

 a. Dispens för eget omhändertagande av avfall kan endast medges under förutsättning att 

avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Sådan befrielse medges 

för maximalt två år per ansökningstillfälle. För det fall särskilda skäl föreligger kan 

dispens medges för en längre tidsperiod. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår 

under uppehållstiden. 

 

 b. Dispens som innebär total 

befrielse från hämtning av 

hushållsavfall medges endast om 

fastighetens bostadsbyggnad är i 

sådant skick att den inte kan 

användas för bostadsändamål och 

därmed är obebodd. Det innebär att 

hushållsavfall inte uppstår på 

fastigheten.   Fastighetsägaren har 

inte tillgång till de kommunala 

återvinnings-centralerna 

(Återbruken) och är inte skyldiga att 

betala grundavgift enligt avfallstaxa.  

 

 b. Dispens som innebär total 

befrielse från hämtning av avfall 

under kommunalt ansvar medges 

endast om fastighetens 

bostadsbyggnad är i sådant skick att 

den inte kan användas för 

bostadsändamål och därmed är 

obebodd. Det innebär att avfall 

under kommunalt ansvar inte 

uppstår på fastigheten.   

Fastighetsägaren har inte tillgång till 

de kommunala återvinnings-

centralerna (Återbruken) och är inte 

skyldiga att betala grundavgift enligt 

avfallstaxa.
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 ÅTERKALLANDE AV DISPENS OCH UNDANTAG 

60 §  Uppstår olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön kan 

Förbundet eller Tillsynsansvarig nämnd besluta att given dispens eller undantag upphör 

att gälla. I sådant fall upphör även ändrad avfallsavgift att gälla. 
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9. BILAGA 1 – TILLSYNSANSVAR 

 

Med den Tillsynsansvariga nämnden avses den myndighet som i respektive 

kommun fullgör kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken. Följande 

nämnd utgör för närvarande (2019-09-26) tillsynsmyndighet i detta avseende i 

respektive kommun. Aktuell information finns även på respektive kommuns 

webbplats. 

 
 

Arboga:  Västra Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 
 

Enköping Miljö- och byggnadsnämnden, Enköpings kommun 
 
Fagersta Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd  
 
Hallsta- 
hammar Bygg- och miljönämnden, Hallstahammars kommun  
 
Heby Bygg- och miljönämnden, Heby kommun* 
 
Kungsör Västra Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 
 
Köping Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Norberg Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 
 
Sala Bygg- och miljönämnden, Sala kommun*  
 
Skinn- 
skatteberg Miljö- och byggnadsnämnden, Skinnskattebergs kommun  
 
Surahammar Bygg- och miljönämnden, Surahammars kommun  
 
Västerås Miljö- och konsumentnämnden, Västerås kommun 

 
* Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt 

av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.
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10. BILAGA 2 – SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL M.M. 
 

FÖLJANDE AVFALLSSLAG SKA SORTERAS UT OCH HÅLLAS SKILT FRÅN RESTAVFALL:  
 
FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och som därför inte ska 
blandas med annat avfall. 
Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och lösningsmedel. 

 
Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som farligt avfall: 

• Färg- och lackavfall samt hartser 

• Limavfall (t.ex. kontaktlim, epoxilim, spackel) 

• Lösningsmedel 

• Fotokemikalier (t.ex. fix och framkallare) 

• Bekämpningsmedel 

• Sprayburkar med innehåll 

• Annat surt eller starkt alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, 

ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

• Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. termometrar, barometrar, reläer) 

• Spillolja och annat oljeavfall 

• Brandsläckare, gasolflaskor och andra trycksatta behållare 

 
Farligt avfall från hushållen lämnas kostnadsfritt vid Återbruken. Det farliga 

avfallet skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Om möjligt ska 

avfallet lämnas i originalförpackning. Hämtning från fastighet kan beställas 

separat enligt avfallstaxa. 
 

MATAVFALL 

Matavfall uppkommer vid matlagning i hushåll, restauranger, storkök m.m. 

och utgörs av exempelvis skal och blast, teblad och kaffesump. Matavfall från 

hushåll ska läggas i papperspåsar tillhandahållna av VafabMiljö. Matavfall från 

verksamheter ska lämnas i papperspåsar/säckar som erhålls från VafabMiljö. 

Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Matavfall kan även malas ner i avfallskvarn kopplad till sluten tank eller 

avskiljare/kombisystem för pumpbart matavfall. Sådant matavfall får inte 

blandas med annat avfall än fett från fettavskiljare. Regler om användning av 

köksavfallskvarn kopplad till spillvattennätet finns i respektive kommuns 

ABVA. Matavfall kan även komposteras, se § 47 i dessa föreskrifter. 

För att säkerställa att matavfall sorteras rätt får Utföraren genomföra regelbundna 
stickprovskontroller. 
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GROVAVFALL 

Grovavfall är hushållsavfall 

som är för tungt, 

skrymmande eller har 

andra egenskaper som gör 

att det inte är lämpligt att 

samla in som restavfall. 

Grovavfall från hushållen 

lämnas kostnadsfritt vid 

Återbruken, där 

grovavfallet ska sorteras 

och lämnas enligt 

instruktioner på plats. All 

övrig transport av 

grovavfall från fastighet 

ska utföras genom 

Förbundets försorg. 

Hämtning från fastighet 

kan beställas separat enligt 

avfallstaxa. 
 

Grovavfall är avfall under 

kommunalt ansvar som är 

för tungt, skrymmande 

eller har andra egenskaper 

som gör att det inte är 

lämpligt att samla in som 

restavfall. Grovavfall från 

hushållen lämnas 

kostnadsfritt vid 

Återbruken, där 

grovavfallet ska sorteras 

och lämnas enligt 

instruktioner på plats. All 

övrig transport av 

grovavfall från fastighet 

ska utföras genom 

Förbundets försorg. 

Hämtning från fastighet 

kan beställas separat enligt 

avfallstaxa. 
 

Vid beställd hämtning ska grovavfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller 

förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som 

klargör att det är fråga om grovavfall. Grovavfallet ska vara placerat vid 

fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats. 
 

TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus 

och bör komposteras. Egen kompostering av trädgårdsavfall är tillåten utan 

anmälan. Trädgårdsavfall kan även lämnas på Återbruken. Bortforsling av 

trädgårdsavfall kan mot avgift enligt avfallstaxan beställas av 

fastighetsägaren hos VafabMiljö. För regler om eldning av trädgårdsavfall, se 

dessa föreskrifter, 46 §. 
 

LATRIN 

Insamling sker i latrinbehållare som beställs hos VafabMiljö. Behållaren ska 

förslutas och vid behov göras ren på utsidan av avfallslämnare. Bortforsling av 

latrin beställas hos VafabMiljö mot avgift enligt avfallstaxa. 
 

FETT 

Enskilda hushåll ska lämna överbliven matolja och fett i sluten behållare (exempelvis 
PET-flaska) till Återbruk. 

 

DÖDA SÄLLSKAPSDJUR SAMT AVFALL FRÅN HUSBEHOVSJAKT 

Små sällskapsdjur (maxstorlek hund) som normalt förekommer i bostäder kan 

grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur 

hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger 
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samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Döda sällskapsdjur kan också tas omhand av veterinärkliniker, som även tar 

hand om större döda djur. Information om omhändertagande av hästar och 

andra större djur finns på respektive kommuns webbplats. Slaktbiprodukter 

som uppstår vid husbehovsjakt får lämnas i skogen. Små sällskapsdjur och 

mindre mängder slaktbiprodukter som läggs i kärl för restavfall ska förpackas 

väl innan de läggs i behållare.  
 

LÄKEMEDELSRESTER 

Rester av läkemedel ska lämnas till apotek. 
 
STICKANDE OCH SKÄRANDE AVFALL 

Behållare för kanyler hämtas vid apoteket. Fylld behållare lämnas till apotek. 

Övriga föremål som kan vålla skär- och stickskador (t.ex. glasföremål, spikar 

och nålar) ska läggas i styvt skyddshölje (t.ex. tom mjölkförpackning) innan de 

läggs i avfallsbehållaren. Större mängder avfall som kan ge upphov till skär- och 

stickskador ska paketeras för sig och betraktas som grovsopor. 
 

BATTERIER 

Bärbara batterier kan lämnas till försäljningsstället, i batteriholkar eller på 

Återbruken. Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska 

dessa plockas ur. Om batterier är inbyggda i produkter hanteras dessa som 

elavfall. Bilbatterier lämnas till butik som säljer bilbatterier, eller lämnas på 

Återbruken. 
 
 

EL-AVFALL 

El-avfall inkluderar avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive 

alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en 

elektrisk eller elektronisk funktion. 
 

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som konsumentelavfall: 
• Vitvaror, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, spisfläkt 

• Kylskåp och frysar 

• TV, datorskärmar 

• Mobiltelefoner och surfplattor 

• Mikrovågsugnar 

• Datorer och tillbehör 

• Hushållsapparater, t.ex. elvisp, matberedare, hårtork 

• Ljuskällor t.ex. lågenergilampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör 

• Elektriska och elektroniska verktyg, t.ex. elektrisk gräsklippare, symaskin 

• Brandvarnare 

 
Konsumentelavfall med producentansvar lämnas till återförsäljare eller på 

Återbruken. Hämtning mot avgift kan också beställas hos VafabMiljö. 
 

FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER 

Hushållen ska sortera ut förpackningar och tidningar (returpapper). Dessa 

lämnas löst i behållare på återvinningsstation eller annan plats som 

anvisas av fastighetsägare eller förpackningsproducent. 
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• Förpackningar av glas 

• Förpackningar av metall 

• Förpackningar av papper, wellpapp eller kartong 

• Förpackningar av hårdplast och mjukplast 

 
TEXTILAVFALL 

Textilprodukter som lämpar sig för återbruk och andrahandsförsäljning bör 

lämnas till textilinsamling på Återbruken eller annan textilinsamling. Textilier 

för återvinning lämnas till Återbruken. 
 

BILAR OCH DÄCK 

Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas 

insamlingssystem. Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar. 

Gamla däck lämnas till däckåterförsäljare eller till Återbruken. 
 

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning 

av byggnad, eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. 
 

Exempel på bygg- och rivningsavfall är: 
• Badkar, handfat, duschkabin, toalettstol 

• Värmeapparater såsom värmepanna, varmvattenberedare 

• Trallvirke 

• Kakel och klinker 

• Isolering 

 
Bygg- och rivningsavfall omfattas inte av det kommunala ansvaret för 

insamling av hushållsavfall och fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som 

vill lämna bygg- och rivningsavfall får därför vända sig till valfri 

insamlingsentreprenör för bortskaffande av bygg- och rivningsavfall. Avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas dock som 

hushållsavfall. En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. 

asbest och impregnerat virke. 

 

Asbest utgör farligt avfall och kan lämnas i små mängder (max en bärkasse) till 

Återbruket. Påsen ska vara väl försluten.  Större mängder lämnas mot avgift till 

Gryta avfallsstation i Västerås. 
 

FYRVERKERIER OCH AMMUNITION 

Kontakta Polisen eller återförsäljaren av produkterna för omhändertagande 

av fyrverkerier, nödljus, nödraketer, sprängämnen, ammunition eller annat 

explosivt avfall. 
 

RESTAVFALL 

Restavfall är det som är kvar när övriga avfallsslag har sorterats ut. Restavfall 

som läggs i behållare ska läggas i påse eller annat emballage av lämpligt 

material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att 

avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 
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11. BILAGA 3 – ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN 

AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
 

Fastighetsägare som vill ha undantag från avfallsföreskrifterna ska ansöka eller anmäla detta till 
tillsynsansvarig nämnd eller till Förbundet enligt tabellen nedan. 
 

 
UNDANTAG FRÅN 

BESTÄMMELSE 

 

FASTIGHETSÄGAREN 

GÖR ANMÄLAN OM 

ABONNEMANGS- 

ÄNDRING 

 
FASTIGHETSÄGAREN 

ANSÖKER OM 

UNDANTAG 

 
HANDLÄGGS AV 

TILLSYNSANSVARIG 

NÄMND 

 
HANDLÄGGS 

AV 

VAFABMILJÖ 

KOMMUNAL-

FÖRBUND 

 

Kompostering av matavfall (47 §) 

 
X 

   
X 

 

Kompostering av latrin (48 §) 

  
X 

 
X 

 

 

Kompostering av slam (59 a §) 

  
X 

 
X 

 

 

Förlängt hämtningsintervall 

restavfall (49 §) (förutsätter 

hemkompost eller köksavfallskvarn 

och minsta kärlstorlek) 

  
 

X 

  
 

X 

 

Förlängt hämtningsintervall slam 

(50 §) 

  
X 

 
X 

 

 

Gemensamt (delat) kärl (51 §) 

 
X 

   
X 

 

Gemensam hämtningsplats (52 §) 

 
X 

   
X 

 
Uppehåll i hämtning av mat- 

och restavfall (53-54 §§) 

  
X 

  
X 

 

Uppehåll i hämtning av latrin 

(54 §) 

  
X 

  
X 

Uppehåll i hämtning av slam och 

filtermaterial från små enskilda 

avloppsanläggningar (55 §) 

 
X 

  
X 

Uppehåll i hämtning av mat- och 

restavfall för verksamheter (57 §) 
 X 

  
X 

Eget omhändertagande, mat- och 

restavfall samt slam från små 

avfall från enskilda avlopp (59a §) 

  
X 

 
X 

 

Befrielse från hämtning av avfall 

(§59b) 

  
X 

 
X 
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12. BILAGA 4 – ORDLISTA  
Abonnemang: Regelbunden avfallshämtning enligt visst schema. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
är skyldig att ha ett abonnemang. Abonnemang finns för olika typer av avfallsbehållare och hämtningsintervall. 
 
Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren 
gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 
 
Avfallsbehållare/behållare: kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare, sluten 
tank eller avskiljare/kombisystem för pumpbart matavfall eller annan anordning för uppsamling av avfall under 
kommunalt ansvar. 
 
Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall där det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut eller gå 
till spillvattenledningen eller till separat tank eller avskiljare. 
 
Avfallsutrymme: Byggnad eller del av byggnad avsedd för förvaring av avfallsbehållare. 
 
Avloppsanläggning: Till exempel slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, förmultningstoalett eller liknande. 
 
Dispens: Befrielse från att följa viss regel. 
 
Dragväg: Det avstånd, mätt enkel väg, kärlet behöver dras ifrån sin uppställningsplats till hämtningsfordonets 
uppställningsplats. 
 
Eget omhändertagande: Fastighetsägare kan i vissa fall få ta hand om sitt avfall själv i stället för att lämna det till 
VafabMiljö. Ett exempel är kompostering av latrin.   
 
Farligt avfall: Avfall som är till exempel giftigt, brandfarligt eller frätande och utgör en fara för människa och miljö. 
Se Bilaga 2. 
 
Fritidsbostad/Fritidshus: Fastighet som inte bebos permanent, till exempel sommarstuga. 
 
Grundavgift: Avfallsavgiften är uppdelad i två delar – grundavgift och rörlig avgift. Grundavgiften täcker kostnader 
för Återbruken, men även för kundtjänst och annan administration. Skyldigheten att betala grundavgift kvarstår 
därför även om fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare har beviljats undantag enligt § 53-59a. 
 
Grovavfall: Skrymmande avfall som på grund av sin storlek eller andra egenskaper inte ska läggas i det vanliga 
kärlet för restavfall. 
 
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall: Avfall som kommer från hushåll samt avfall från annan 
verksamhet som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. I 
begreppet innefattas även avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, som till exempel slam och 
filtermaterial från fosforfilter. I en verksamhet uppstår med kommunalt avfall jämförligt avfall exempelvis som 
städsopor och som matavfall från medhavda lunchlådor. Avfall som uppkommer i själva verksamheten, till exempel 
vid tillverkning eller leveranser till verksamheten är däremot verksamhetsavfall.  
 
Hämtställe för avfallsbehållare: Den plats där avfallsbehållarna är placerade. 
 
Kompostering: Nedbrytning av organiskt avfall med hjälp av syre och mikroorganismer.  
 
Latrin: Innehållet i en torrtoalett, förmultningstoalett eller liknande som samlas upp i en behållare. 
 
Minireningsverk: Typ av reningsanläggning för små avlopp. Tekniken som används för rening är i princip 
densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. 
Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening.   
 
Nyttjanderättshavare: Den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarbegreppet, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. 
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Permanentboende/permanentbostad: bostad som är avsedd för stadigvarande boende.  
 
Producentansvar: Skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas. Producentansvar gäller exempelvis för förpackningar och tidningar.  
 
Slam: Biologiska partiklar i vatten från till exempel slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare. 
 
Små avlopp: Avloppsanläggning för en eller flera fastigheter som inte är ansluten till kommunalt reningsverk. Havs- 

och vattenmyndigheten använder begreppet små avloppsanläggningar avseende anläggningar 
dimensionerade för belastning upp till och med 200 personekvivalenter.  
 
Undantag: De fall då föreskrifterna inte tillämpas. Förutsättningarna för undantag ska finnas i avfallsföreskrifterna.  
 
Uppställningsplats för hämtningsfordonet: Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas 
och lastas i fordonet. 
 
Återanvändning: Produkter eller komponenter används en andra gång i samma syfte för vilket de ursprungligen 
var avsedda istället för att kasseras. 
 
Återvinning: Tillvaratagande av material från avfall som kan användas vid tillverkning av nya produkter, så kallad 
materialåtervinning. Förbränning av avfall är energiåtervinning.  
 
Återvinningscentral (ÅVC)/Återbruk: En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-
avfall, farligt avfall och annat avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare.  
 
Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsställe där förpackningar och tidningar lämnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VafabMiljö, Returvägen 20, 721 37 Västerås, Tel: 021-39 35 00 
E-post: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se, Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo 
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MISSIV 

Förslag till avfallstaxa 2022 Vafab Miljö kommunalförbund 
 
INLEDNING 

Vafab Miljö Kommunalförbunds direktion fattade i april 2022 beslut om att skicka 
förslag om ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 
producentansvaret för returpapper upphörde och övergick till det kommunala 
avfallsansvaret från om med den 1 januari 2022  

Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 11 augusti 2021 förslaget 
till ny taxa (§127), och beslöt att godkänna taxan och hemställa att 
kommunfullmäktige skulle göra detsamma, samt att taxan skulle gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Innan ärendet om den nya taxan skulle behandlas i kommunfullmäktige uppstod en 
större diskussion om innehållet i densamma bland Vafab Miljös medlemskommuner, 
vilket ledde fram till att ärendet drogs bort från kommunfullmäktiges dagordning då 
ytterligare beredning verkade nödvändig. 

 
Ärendet 
När ansvaret för returpapper överfördes till det kommunala avfallsansvaret 
medförde det per automatik ökade kostnader för Vafab Miljö kommunalförbund, då 
förbundet utför avfallsinsamlingen i medlemskommunernas ställe. Förslaget till ny 
taxa togs fram för att täcka upp för denna kostnadsökning. 
 
Taxeförslaget behandlades och godkändes av kommunalförbundets direktion, där 
samtliga medlemskommuner finns representerade, i april 2021. 
 
Då taxan sändes till medlemskommunerna för antagande, alltså mycket sent i 
processen, uppstod en diskussion om huruvida taxehöjningen var rimlig. Denna 
diskussion ledde fram till att flera kommuner, häribland Sala, avvaktade med att 
fatta beslut om den nya taxan i väntan på en eventuell förändring.   
 
Det fanns två huvudpunkter som ifrågasattes. Det ena var behovet av att investera i 
nya mottagningspunkter, och det andra var varför taxehöjningen var olika stor i 
olika medlemskommuner.   
 
Den 3 november 2021 kallade Vafab Miljö kommunalförbunds nytillträdde 
direktionsordförande Staffan Jansson, Västerås stad, till ett extra medlemssamråd i 
Vafab Miljö kommunalförbund, och den 2 december 2021 hölls ett möte mellan 
medlemskommunernas representanter och förbundets direktion. 
 
De två frågeställningarna kunde besvaras av förbundets tjänstepersoner. Behovet av 
investeringar i nya insamlingspunkter kunde redas ut, och ägarkommunerna kunde 
enas att stå bakom det. Frågan om varför det fanns skillnader i höjning av taxan 
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mellan medlemskommunerna kunde förklaras med att vissa medlemskommuner 
fått anstånd med taxehöjning i samband med att den nu gällande enhetstaxan 
infördes, för att inte kunderna i de aktuella kommunerna skulle få hela höjningen på 
ett bräde. 
 
Vid mötet i december 2021 uppnåddes konsensus om att den föreslagna nya taxan 
skulle antas, men i stället för att börja gälla den 1 januari 2022 skulle den börja gälla 
den 1 april 2022. Detta innebär ett intäktsbortfall för Vafab miljö på cirka 7 miljoner 
kronor, vilket enligt bedömningen kunde vägas upp på kort sikt av ökade intäkter 
från försäljningen av returmaterial. 
 
Förslaget att anta den sedan tidigare förslagna taxan från och med den 1 april 2022 
fastställdes av Vafab Miljö kommunalförbunds direktion i december 2021. 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 

att godkänna avfallstaxa 2022 för Vafab Miljö kommunalförbund enligt bilagt 
förslag, KS 2021.2188, att gälla från och med den 1 april 2022 

 

 

 

 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande
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 2021-12-20 
Mikael Helmin/Johanna Olsson 
 
Dnr: 2021/0431-VKF Kommunstyrelsen  

Sala kommun  

 
Förslag till Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö 
Kommunalförbund att gälla från den 1 april 2022 i Sala kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till med-
lemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör och blir 
kommunalt avfall den 1 januari 2022.  
 
Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. 
Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked om eventuella förändringar i försla-
get. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett 
medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om bud-
get för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs den 1 
april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det ti-
digare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  
 
Sala kommun har ännu inte tagit beslut om ny avfallstaxa, och behöver göra det senast den 28 
februari för att nödvändiga förändringar i system och abonnemang ska kunna genomföras innan 
taxan träder i kraft den 1 april.  
 
Tänk även på att vi har ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrif-
terna) med diarienummer 2021/0432-VKF, där Sala kommun bordlagt ärendet och inte tagit be-
slut. Se separat missiv för detta ärende. 
 
 
 
Carina Färm 
Förbundsdirektör 
VafabMiljö Kommunalförbund
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AVFALLSTAXA FÖR
VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet) ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla in
och omhänderta avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter i kommunerna ingåen
de i Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av slam och fi ltermaterial från enskilda 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare från samtliga medlemskommuner med undantag av Heby
kommun och Sala kommun. 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap 27, 46 §§. Kommunfullmäktige i respektive 
kommun fattar beslut om antagande av taxan1. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Taxan 
ska fi nansiera de kostnader Förbundet har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar 
Förbundet har inom avfallshanteringen.

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar fi nns i Förbundets ”Föreskrifter för 
avfallshantering för VafabMiljö Kommunalförbund” som fi nns att hämta på Förbundets hemsida vafabmiljo.se 
(härefter avfalls föreskrifterna). 

De defi nitioner som används i detta taxedokument är desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta ut avgifter så att återanvändning, återvinning och
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller
nationella och regionala mål inom avfallshantering och de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan. 

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner ingående i Förbundet är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med fastighets
ägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla 
fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer avfall under kommunalt ansvar. VafabMiljö 
använder fastighetsregistret för att fi nna de som ska faktureras enligt avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betal
ningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderätts
havaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. 
Avgifterna för regelbunden hämtning avseende perioden 1 januari – 31 december debiteras periodvis. 
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av 
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter debiteras av samt betalas till Förbundet. 

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Enköpings kommun 2021-xx-xx, § xx, Sala kommun 2021-xx-xx, § xx, Västerås stad 2021-xx-xx, § xxx
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Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten och ska av fastighets
ägaren stämmas av mot fakturan. Betalningsskyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållande  ändras. 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade förhållanden av 
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle. 
Förbundet har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har skett på 
fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbundet 
ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen 
(1975:635), med en vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas av 
betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betalning 
och så länge skulden består kan hämtningen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors 
hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning.

5. AVFALLSABONNEMANG
Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under kommunalt ansvar som uppstår på deras fastigheter överläm
nas till Förbundet. Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha ett abonne
mang hos Förbundet för hämtning av avfall under kommunalt ansvar. Fastighetsägare som inte själv väljer typ 
av abonne mang tilldelas abonnemang med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl som är dimensio
nerade efter förutsättningarna på fastigheten.

Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader har Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår om abonnemanget 
ändras av Förbundet.

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonnemangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för   
 överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående innehavare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem hämtningsområden för hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar
1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive öar med fast bro eller färjeförbindelse till fastlandet. 
2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast bro eller färjeförbindelse till fastlandet. (Se specifikt B.4.2.) 
3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås kommun.
4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, Enköping, Köping och Kungsörs kommun.
5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga kommuner.

8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt ansvar exklusive slam och fettavfall består av en fast årlig 
grundavgift och en hämtningsavgift som beror på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dess
utom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam och fettavfall 
se kapitel I och J.

104



6

Förslag

Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering 
och utveckling, registerhållning, IT samt sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre används. Dess
utom har hushållen tillgång till Återbruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. Sedan 1 januari 2022 
fi nansieras även de publika insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften. Grundavgift debiteras för 
alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer avfall under kommunalt ansvar. För en 
fastighet kan därför fl era grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus). 

Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 
• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. Avser småhus med ordinarie sophämtning

under sommarperioden. 
• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i fl erbostadshus med minst tre lägenheter. 

Till fl erbostadshus räknas även till exempel studentbostäder.
• Verksamheter: per anläggning det vill säga den fysiska anläggningen där behållaren töms.

Till verksamheter räknas organisationer, företag, kommunala verksamheter med fl era (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning beviljats.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften ingår även pappers påsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påverkas av fastighets ägarens abonnemangs val, behållar storlek 
och hämtningsintervall och är därmed möjlig att påverka.

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKLUSIVE SLAM, FETT 
OCH LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande abonnemang för hantering av sitt avfall under kommunalt ansvar:

Abonnemang med sortering av matavfall
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare, i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till tank. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restav
fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i behållare (container eller botten tömmande behållare). All 
sortering måste ske i enlighet med anvisningar från Förbundet. 

Osorterat abonnemang
Abonnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart  
kärl för restavfall, container alternativt bottentömmande behållare.

Omstarter/miljöstation i Sala
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att
rest och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i kommunen, så kallade Omstarter.

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Kärl för restavfall fi nns i fyra standardstorlekar; litet, mellan, stort samt 4hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad
med * i tabellen här intill avser behållarstorlek som förekommer men som inte längre fi nns tillgänglig för nya
abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar markerade med * får ha kärlen till dess att de går sönder
och inte längre kan användas. Kärlen ersätts då med standardstorlek. Kärl för matavfall fi nns i storlekarna 
140 liter samt 240 liter.

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när kärlen 
går sönder. För dessa kärlbyten och vid första abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår ingen avgift. 
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2020 Storleksintervall befintliga kärl

Kärl litet 140 liter 80*, 90*, 120*, 130*, 140 liter

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

Kärl 140 liter standard i småhus, 240 liter 
standard i flerbostadshus och sam-
fälligheter. 

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp, kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare där förpackningar och tidningar kan lämnas 

(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på Förbundets hemsida.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinnehavare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för detta ingår i taxans grundavgift. 
Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av mat och restavfall, slam, latrin eller filter 

material från enskilda avloppsanläggningar och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.
• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat och restavfall eller slam.

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
För anmälan samt ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna har Förbundet rätt att debitera 
hand läggningsavgift. Avgift beslutas med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 §.

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift.  
De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 § ska då beaktas.
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AVGIFTER
 (inklusive lagstadgad moms)

Avfallstaxan styr mot ett
beteende som uppfyller
nationella och regionala
mål inom avfallshantering. 
Den främjar återanvändning, 
återvinning och miljöanpas-
sad avfallshantering. 
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A. GRUNDAVGIFT

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKLUSIVE SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls 
av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för 
matavfall. Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare 
samt papperspåsar för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till 
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas en
dast hämtningsavgift för restavfall.

Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 609 kr/år 853 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 785 kr/år 1 099 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 028 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Erbjuds ej 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Erbjuds ej 343 kr/år

Helårsabonnemang  
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 3 706 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 4 778 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 8 814 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Kategori Grundavgift 2021 Grundavgift 2022 

Småhus, per bostad 1 645 kr/år 1 780 kr/å

Småhus sommar, per bostad 1 158 kr/år 1 250 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 826 kr/år 890 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning                             1 284 kr/år 1 390 kr/år

1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera 
(ej hushåll).
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Sommarabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 365 kr/år 511 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 471 kr/år 659 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 216 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Sommarabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 224 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 2 866 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 289 kr/år

B.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för
matavfall. Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare 
samt papperspåsar för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld
till Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall
betalas endast hämtningsavgift för restavfall.

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning

Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var
sin faktura och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal 
abonnenter. För verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet.

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande)
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte)
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen

under förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.
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Gemensamhetsbehållare
Restavfall samt matavfall Hämtningsavgift

Småhus, helår 776 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 465 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala (erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)

Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. Hushållet blir ansluten till en 
Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som 
sorteras i miljö stationen alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
sorteras i miljöstationen. Returpapper sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och pap
perspåsar för matavfall. 

Omstart/Miljöstation i Sala Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 135 kr/år

Småhus, sommar 680 kr/år

Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar dela kärl gäller följande: 
• Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
• Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang.

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel inte 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. Behållartyp och placering fastställs 
i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet beslutat lämpligt intervall. 
Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras. En kontaktperson mot 
Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore placerade vid 
fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. Hushållen får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam hämtning. Tjänsten erbjuds 
ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.
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Förslag

Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 609 kr/år 853 kr/år 1 705 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 785 kr/år 1 099 kr/år 2 198 kr/år 5 494 kr/år 7 693 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 028 kr/år 4 055 kr/år 10 136 kr/år 14 191 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 3 215 kr/år 6 429 kr/år 16 073 kr/år 22 501 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L
(ej nytecknade)

Erbjuds ej 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Helårsabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Osorterat, Kärl litet 3 706 kr/år 7 411 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 4 778 kr/år 9 555 kr/år 23 889 kr/år 33 444 kr/år

Osorterat, Kärl stort 8 814 kr/år 17 629 kr/år 44 071 kr/år 61 699 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 13 976 kr/år 27 951 kr/år 69 879 kr/år 97 830 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt
verksamheter, Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För 
bundet för att ändra frekvens för hämtning av rest och matavfall eller för dimensionering av kärl. 
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Sommarabonnemang restavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Var fjärde vecka 

6 ggr/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 365 kr/år 511 kr/år 1 023 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 471 kr/år 659 kr/år 1 319 kr/år 3 296 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 216 kr/år 2 433 kr/år 6 081 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 1 929 kr/år 3 858 kr/år 9 644 kr/år

Matavfall, 140 L Erbjuds ej 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L Erbjuds ej 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L
(ej nytecknade)

Erbjuds ej 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Sommarabonnemang
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 224 kr/år 4 446 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 2 866 kr/år 5 734 kr/år 14 332 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 289 kr/år 10 578 kr/år 26 434 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 8 385 kr/år 16 771 kr/år 58 248 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt  
verksamheter, Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För
bundet för att ändra frekvens för hämtning av matavfall.
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Förslag
Behållare Matavfall Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Behållare Matavfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt 
verksamheter med bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare
för restavfall respektive matavfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållare tillhanda 
hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls som matavfallsbehållare. Matavfall
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Behållare Restavfall
Helårsabonnemang Hämtningsavgift

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 2 261 kr/år 3 166 kr/år 6 331 kr/år 15 829 kr/år 22 160 kr/år

≤ 1,6 m3 3 675 kr/år 5 144 kr/år 10 289 kr/år 25 721 kr/år 36 010 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 219 kr/år 8 706 kr/år 17 411 kr/år 43 529 kr/år 60 715 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 480 kr/år 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år 83 100 kr/år

≤ 5 m³ 14 133 kr/år 19 785 kr/år 39 571 kr/år 98 928 kr/år 138 499 kr/år

Behållare Restavfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 900 kr/år 3 799 kr/år 9 498 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 086 kr/år 6 173 kr/år 15 433 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 224 kr/år 10 446 kr/år 26 118 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 123 kr/år 14 246 kr/år 35 614 kr/år

≤ 5 m³ 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 130 kr/container

Hemtagning av container 1 130 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Tömning av container

B.8.1 Utställning av container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som tillhandahåller behållaren. Placering ska 
alltid godkännas av Förbundet. För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift.

Behållare Osorterat avfall
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 13 764 kr/år 27 528 kr/år 68 820 kr/år 96 314 kr/år

≤ 1,6 m3 22 366 kr/år 44 733 kr/år 111 831 kr/år 156 511 kr/år

≤ 2,4 m³ 37 851 kr/år 75 701 kr/år 189 254 kr/år 264 865 kr/år

≤ 3,2 m³ 51 615 kr/år 103 229 kr/år 258 185 kr/år 361 179 kr/år

≤ 5 m³ 86 024 kr/år 172 049 kr/år 430 121 kr/år 601 965 kr/år

Behållare Osorterat avfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 256 kr/år 16 511 kr/år 41 278 kr/år

≤ 1,6 m³ 13 415 kr/år 26 830 kr/år 67 076 kr/år

≤ 2,4 m³ 22 703 kr/år 45 405 kr/år 113 513 kr/år

≤ 3,2 m³ 30 958 kr/år 61 916 kr/år 154 791kr/år

≤ 5 m³ 51 597 kr/år 103 194 kr/år 257 985kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare 
eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt  
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten.

114



16

Förslag

Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift 

Restavfall
Behandlingsavgift

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 695 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 098 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)

Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Con
tainer tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas 
av Förbundet. Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och be
handling. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan 
nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Osorterat avfall Hämtningsavgift

Helårsabonnemang 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 68 796 kr/år 137 952 kr/år 343 980 kr/år

6-8 m3 137 952 kr/år 275 904 kr/år 687 960 kr/år

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 41 278 kr/år 82 555 kr/år 206 388 kr/år

6-8 m3 82 555 kr/år 165 166 kr/år 412 776 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser

Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan be
hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta 
abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift

Helårsabonnemang 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 306 kr/år 15 829 kr/år 31 658 kr/år 79 143 kr/år 110 799 kr/år

Container 6-8 m3 22 612 kr/år 31 658 kr/år 63 314 kr/år 158 285 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall

Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restav
fall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan 
endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 498 kr/år 18 994 kr/år 47 485 kr/år

Container 6-8 m3 18 994 kr/år 37 989 kr/år 94 971 kr/år
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Tjänst Avgift

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 475 kr/hämtning

Budning bottentömmande behållare och container som töms 
på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie 
abonnemang 895 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl 
vid mer än 2 stycken leveranser per år för småhus och vid mer 
än 6 stycken leveranser per år för flerbostadshus och verksam-
heter

450 kr/leverans

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER

C.1 Extra hämtningar och budningar

B.10 Flerbostadshus och verksamheter, Utsorterat matavfall 
i sluten tank eller avskiljare/kombisystem

Se kapitel J, sid 22.

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning

Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligtt 
att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av För
bundet krävs kommer extra avgift tas ut.  

Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager 
eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en 
total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstill
fälle, för olika dragavstånd. 

Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att 
påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering till 
kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.

116



18

Förslag

C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undan
taget är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
används. Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet 
dela kärl.

Avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift
för det avfall som fi nns i behållaren tillkommer utöver
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 Tilläggsavgifter

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 
Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller elavfall lämnas kvar (utom vid bud
ning av farligt avfall se punkt F). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort 
felaktigt sorterat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt fi nns 
möjlighet att beställa budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det 
vill säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte
går att stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots
upprepade påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl.

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
*Enkel väg
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Förlängt hämtningsintervall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 488 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 293 kr/år

D. INSAMLING/HÄMTNING AV RETURPAPPER
Denna insamling/hämtning omfattar returpapper samt kontorspapper som är avfall under kommunalt ansvar. 
Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid de publika insamlingsplatser som finns angivna på VafabMiljös hem
sida. Det handlar till exempel om: 
• Återvinningsstationer 
• Återbruken (enbart för hushåll)
• Singelstationer för returpapper 
• Omstarter (gäller enbart för hushåll i Sala kommun) 

Returpapper kan också hämtas enligt nedanstående tilläggstjänster. 

D.1 BNI-abonnemang returpapper
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa bostadsnära 
insamling (BNI) av returpapper och kontorspapper för: 
• Ägare till flerbostadshus 
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering
• Organisationer, företag och kommunala verksamheter 

BNI-abonnemang för
Returpapper

Hämtningsavgift

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

Kärl Mellan 190 l 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år

Kärl Stor 370 l 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år

Kärl Fyrhjuligt 600-660 l 1 465 kr/år 2 925 kr/år 5 850 kr/år erbjuds ej

Bottentömmande behållare max 5m³ 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år erbjuds ej

Containerhämtning max 8 m³ 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år erbjuds ej

I ovanstående avgift för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd.

Befintlig hämtning av returpapper 2ggr/vecka samt kärlstorlek 600–660 l för returpapper ska av arbetsmiljöskäl 
arbetas bort under 2022 genom olika alternativa hämtningslösningar och kan inte nytecknas. 

Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med Förbundet.

Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare 
för returpapper samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta abonnemang gäller för befintlig hämt
ning och kan endast nytecknas i samråd med Förbundet. I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra 
av behållare.

Konverteringen av befintlig Fastighetsnära insamling (FNI) inom ramen för förordningen om producentansvar 
för returpapper till BNIabonnemang för returpapper enligt reglerna för avfall under kommunalt ansvar kommer 
att ske enligt fastställd konverteringsplan och pågå under 2022.

Nya BNIabonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning.

D.2 Budning av returpapper
Efter beställning kan returpapper hämtas vid fastighetsgräns enligt gällande taxa för budning av grovavfall samt 
trädgårdsavfall i kolli (se avgift under punkt E). Tjänsten kan nyttjas av småhus och flerbostadshus. Vid beställd 
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G. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL

Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken). 
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och 
fl erbostadshus. Vid beställning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överläm
nandet ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. I avgiften ingår 
hämtning och behandling.

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 130 kr/container

Hemtagning av container 1 397 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/tömning

Behandling Per ton

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, grenar,
jord, gräs, löv etc)

930 kr/ton

F. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD CONTAINER

Tjänsten kan nyttjas av hushåll som har egen trädgård. Avgifterna avser tömning av containern 
samt behandling av trädgårdsavfall. Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av 
Förbundet. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. För kostnad för hyra av container 
kontakta vår kundservice för prisuppgift.

hämtning ska returpapper buntas eller förpackas i lämpligt emballage och max bestå av tre kollin med sam
manlagd totalvikt på 25 kg. Returpapper ska vara sorterat. 

D.3 Godkänd insamlare av returpapper/kontorspapper
Returpapper/kontorspapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än VafabMiljö. Den möjlig
heten gäller under förutsättning att den insamlade organisationen bedriver verksamhet i den kommun där 
hämtning ska utföras. Insamlare av returpapper/kontorspapper måste vara godkända av VafabMiljö och ange 
i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet. 

För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som fi nns listade på VafabMiljös hem
sida. Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren och får inte överskrida 
de avgifter som fi nns angivna i gällande avfallstaxa, se ovan. 

Tjänst Avgift

Hämtning av grovavfall 500 kr/tillfälle

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr/tim

E. HÄMTNING AV GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI

Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna
(Återbruken). Verksamheter kan nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort. Avfallet kan också
hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus. 

Vid beställd hämtning ska avfallet buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Avfallet ska vara sorterat
enligt den sortering som fi nns för Återbruken och emballerat så att hantering underlättas. Avfallet ska förses 
med märkning. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av till exempel soffa, skåp, bord etc. Grovavfall som är 
paketerat ska inte överskrida 1 m3, maxlängd är 2 meter och maxvikt är 50 kg. Avfallet ska kunna hanteras av
en person. Om två personer krävs för lastningen, tas avgift ut för extra personal. I avgiften ingår hämtning
och behandling.
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Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 713 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkom-
mande brunn

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 192 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning.  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter  
beställning, vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda  
tömningar som ej är akuta

3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 
all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00

4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/10 m 
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Taxa för tömning av slam består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen inkluderar framkörning 
samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och  
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Antal tömningar per år ska följa Förbundets avfallsföreskrifter, se Förbundets hemsida.

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong)  3 714 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 6 809 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl  619 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 393 kr/kärl

H. HÄMTNING AV LATRIN

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka 
under sommarperioden, vecka 1839. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften 
ingår hämtning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav 
att ha abonnemang för att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med 
ordinarie tur. 
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J. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER AVSKILJARE/
KOMBISYSTEM

J.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, 
kan abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning 
av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan 
tecknas för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen 
inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens 
storlek och baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per 
år. Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år. 

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfi ltermaterial i säck, 
alternativt fi lterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 444 kr/tömning

Tömning av löst fosforfi ltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 
upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 440 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 890 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 150 kr/tömning

Bomkörning 1 500 kr/tillfälle

I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfi ltermaterial från enskilda avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt fi ltermaterial. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls 
föreskrifterna så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.
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J.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank  
eller avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller 
vid behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även använ
das för tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. 
Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på 
transporten. Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan maximalt 6 år 700 kr/ansökan

K.AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA

Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre
skrifterna. Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd.
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VafabMiljö Kommunalförbund
Postadress: Box 140, 721 05 Västerås    Besöksadress: Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

Tel: 021-39 35 00    E-post: info@vafabmiljo.se    Webb: vafabmiljo.se    Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo Pr
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Medborgar 1 (3)  
2022-02-23 

DIARIENR: DNR 
 
    
    

KONTOR,  ENHET 
Arminé Kanakanian 
Kanslichef  

 

 

MISSIV 

Revidering av revisionsreglemente 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
I beslut från kommunfullmäktige, 66 § 2015-06-15 om antagande av nytt 
reglemente för kommunrevisionen hänvisas till God revisionssed att inför varje 
mandatperiod besluta om nytt revisionsreglemente.  

 

I enlighet med det beslutet och den inriktningen har nuvarande reglementet 
reviderats inför den nya mandatperioden. Kommunrevisionen har inkommit med ett 
utkast på förslag som beretts av demokratiberedningen och kommunjurist.   

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige antar reviderat 
revisionsreglemente. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☐ NEJ ☒ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☒ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☒ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☒ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Revisionens uppdrag och formella reglering 

§ 1. Revisionens roll och uppdrag 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges 
och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll 
av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 
företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt 
som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. 
Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och 
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar 
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, 
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.   

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att, med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och 
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller 
nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På 
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med 
granskningsrapporter och revisionsberättelser.  

§ 2. Revisorernas formella reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer till exempel stiftelselagen.  

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de 
grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer 
och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och 
förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning 
och bedömning i kommunen och dess kommunala företag. God revisionssed i 
kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den 
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goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i 
kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar 
också regelverket för beslutsfattande med mera i kommunallagen och 
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun samt 
Arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig 
verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, person-
uppgiftslag, lagen om offentlig upphandling med fler. Revisorerna har också att 
följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning, 
som revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur de styr och 
påverkar de organ revisorerna granskar.  

Revisorernas antal och organisation 

§ 3. Antal revisorer  

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 4. Organisation 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

§ 5. Lekmannarevisorer i kommunens företag 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till 
kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag. 

§ 6. Sammankallande 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande 
och en vice sammankallande. Uppdraget är att vara sammankallande och leda 
gemensamma sammankomster och sammanträden. Sammankallande hämtas ur 
kommunfullmäktiges oppositionspartier i fullmäktige. 

§ 7. Uppdragstid 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
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fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i 
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.   

Tillkommande uppdrag 

§ 8. Tillkommande uppdrag 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till 
kommunen lämnade donationsstiftelser. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 9. Beredning och beslut av budget 

Fullmäktige beslutar om budgeten till revisorerna, lekmannarevisorerna och av 
fullmäktige utsedda revisorer i stiftelse som en del av kommunens ordinarie 
hantering av budget. Beredning av budgeten sker inom kommunens ordinarie 
budgetarbete. 

§ 10. Revisorernas förvaltningsbeslut 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder 
revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.  

§ 11. Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 

Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning hanteras inom 
kommunens ordinarie granskningsarbete. Revisorerna lämnar de upplysningar 
och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 12. Revisorernas sakkunniga biträden 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin 
granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed.  

Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.  

§ 13. Sakkunnigas rätt till upplysningar 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 
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Revisorernas sammankomster och sammanträden 

§ 14. Revisorernas sammankomster och sammanträden 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet 
och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Sammankallande 
får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde 
på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till 
sammankallande som avgör om så är möjligt.  

§ 15. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 16. Protokoll 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 
protokoll. Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av sammankallande och ytterligare en revisor. Revisorerna 
kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 17. Skrivelser från revisorerna 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet 
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
sammankallande och av ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 

§ 18. Löpande rapportering i fullmäktige 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna 
tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges 
presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.  

Den löpande redovisningen av rapporter uppfyller krav i kommunallagen om att 
rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. Detta uppfyller kravet i 
kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som 
förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  
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§ 19. Uttalande om delårsrapport 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige vid den 
tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 

§ 20. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av 
revisorernas granskning. 

§ 21. Granskningsrapporter 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den 
tidpunkt som fullmäktige bestämmer.  

Revisorerna och fullmäktige 

§ 22. Revisorerna och fullmäktiges presidium 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar.  

Revisorerna ska närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller 
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

§ 23. Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning 
och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande 
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter 
att beredning skett.  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att 
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
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Revisorerna är personuppgiftsansvariga 

§ 24. Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv 

§ 25. Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och Riktlinje 
för hantering av arkiv.  

Reglementets giltighet 

§ 26. Reglementets giltighet  

Reglementet gäller från xx-xx-xx till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
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MISSIV 

Kommunikationspolicy 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Ett förslag på reviderad kommunikationspolicy har tagits fram på uppdrag av 
kommunchefen. Det reviderade förslaget har presenterats för och skickats på remiss 
till kommunchefens ledningsgrupp. Ytterligare revideringar har gjorts efter att 
förslaget togs upp i ordförandeberedningen 2020-10-19. 

Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens grundprinciper och syn på 
kommunikation. Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt arbetssätt som leder 
till att på ett övergripande plan stödja organisationens arbete inom 
kommunikationsområdet. 

Policyn är en gemensam utgångspunkt och en grund för Sala kommuns samtliga 
verksamheter. Det innebär att kommunikationspolicyn är gällande för hela 
organisationen. 

Kommunikationspolicyn ska ses som en övergripande plattform och utgångspunkt 
för andra styrdokument, strategier och riktlinjer inom kommunikationsområdet. 

Behov finns att ytterligare styrdokument inom området tas fram. Det rör sig till 
exempel om en kommunövergripande kommunikationsstrategi för att ange riktning 
för kommunikationsarbetet under en förutbestämd period. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att  kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 
Kommunikationspolicy, enligt bilaga. 

 

Bilagor: 
1 

2 

Kommunikationspolicy 

Checklista 

  

  

148



 

KONTOR, Kommunikationsenheten 

2 (3)  
2021-12-21 

DNR. 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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1 SAMMANFATTNING AV DOKUMENTET 

Kommunikationspolicyn är Sala kommuns överordnade styrdokument inom 
kommunikationsområdet. 

Policyn klargör det förhållningssätt som ska prägla all kommunikation inom och 
från Sala kommun. Därutöver definierar den ansvar. 

2 INLEDNING 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och ett viktigt medel för att nå de mål 
som organisationen och verksamheterna har. 

Varje beslut som fattas är en del i kommunikationsprocessen och därför är det 
viktigt att kommunikationsaspekten hela tiden finns med. Frågeställningar att ha 
med sig är:  

 Vad ska vi kommunicera? 

 Varför ska det kommuniceras? 

 Vilka ska vi kommunicera med? 

 När ska det kommuniceras? 

Syftet med kommunikation är alltid att uppnå en önskad effekt. 
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3 SALA KOMMUNS KOMMUNIKATION - 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Genom kommunikation ger vi omvärlden en sammanhållen bild av 
organisationen Sala kommun och våra olika uppgifter och roller. 

Sala kommuns kommunikation ska vara: 

PÅLITLIG 

Kommunikationen ska vara relevant, korrekt och sann. 

ÖPPEN 

Alla har rätt till insyn i kommunens verksamheter, med undantag för det som är 
skyddat av sekretess. I kommunikationen eftersträvas största möjliga öppenhet 
för att skapa förståelse för de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs. 

LYHÖRD 

Vi är lyhörda för synpunkter, frågor och kritik och öppna för dialog. 

BEGRIPLIG 

Vi uttrycker oss enkelt, vårdat och begripligt. Målsättningen är att 
kommunikationen är tillgänglig oavsett mottagarens behov och förutsättningar. 
Innehåll och språk anpassas efter målgrupp. 
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4 INTERN KOMMUNIKATION 

Den interna kommunikationen riktar sig till kommunens medarbetare. 

En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för en väl 
fungerande organisation. God kommunikation mellan medarbetare och 
verksamheter krävs för att samarbeten och service ska vara framgångsrikt. Alla 
medarbetare ska veta vem vi finns till för och vad som är vårt huvudsakliga 
uppdrag. 

4.1 Syfte 
Sala kommuns internkommunikation ska bidra till att skapa: 

 kunskap 

 delaktighet 

 stolthet 

 motivation 

4.2 Övergripande mål 
Alla medarbetare i Sala kommun ska ha: 

 kännedom och förståelse för Sala kommuns mål och uppgifter i samhället 

 kännedom om den egna enhetens funktion i kommunen. 

4.3 Kanaler 
Intern kommunikation har många olika kanaler. Sammanhanget och målgruppen 
avgör vilken kanal man väljer. Det är viktigt att komma ihåg att kommunens 
medarbetare har skiftande tillgång till, och olika förutsättningar att använda, de 
olika kanalerna. 

Sala kommuns huvudkanaler för intern kommunikation är:  

 intranätet  

 arbetsplatsträffar. 
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5 EXTERN KOMMUNIKATION 

Med extern kommunikation menas all kommunikation som riktar sig till andra 
målgrupper än medarbetare inom organisationen Sala kommun. Kommunen har 
inte som uppgift att konkurrera med andra aktörer utan ska kommunicera om 
kommunens verksamhet, tjänster och service. 

Information på enkel svenska (klarspråk) är ofta tillräcklig.  

Det kan finnas behov av att översätta information till andra språk, till lättläst 
svenska eller anlita tolk. 

5.1 Syfte 
Extern kommunikation ska stärka kommunens varumärke, ställning och 
attraktionskraft och ge en positiv bild av Sala kommun som plats, organisation 
och arbetsgivare. 

Genom den externa kommunikationen kan vi påverka omvärldens uppfattning av 
Sala kommun och aktivt företräda kommunens intressen. 

5.2 Övergripande mål 
Sala kommuns externa kommunikation ska: 

 sprida kunskap om och ge insyn i organisationens verksamhet 

 bidra till god kommunal service 

 skapa förtroende för kommunen och dess företrädare 

 bidra till att skapa en positiv inställning till Sala kommuns organisation. 

5.3 Målgrupper 
För att vi framgångsrikt ska kunna kommunicera med omvärlden behöver 
budskapens utformning anpassas till målgruppen. ”Vilka behöver vi 
kommunicera med och vad vill vi uppnå?”. 

Huvudmålgrupperna för den externa kommunikationen är:  

 kommuninvånare 

 det lokala civilsamhället 

 näringslivet. 
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Besökare, myndigheter, regioner, andra kommuner och media är också 
målgrupper.  

5.4 Kanaler 
Extern kommunikation har många olika kanaler. Valet av kanal ska vara 
målgruppsanpassat.  

Sala kommuns huvudkanal för extern kommunikation är: 

 www.sala.se 

6 GRAFISK PROFIL 

Med grafisk profil menas här ett konsekvent uttryckssätt oavsett medium som 
underlättar för mottagaren att ta till sig budskap och göra Sala kommun till tydlig 
avsändare. 

Den grafiska profilen bestämmer organisationens grafiska identitet. 

Det får aldrig råda något tvivel om att det är kommunen som är avsändare när vi 
kommunicerar externt. Det är inte de olika verksamheterna som ska särskilja sig 
inom kommunen, utan det är kommunen som ska särskilja sig från andra aktörer. 
Det är mycket viktigt att den grafiska profilen används på ett korrekt sätt. 

All grafisk produktion ska ske med utgångspunkt i mottagarens behov. 

Anvisningar om hur den grafiska profilen används finns i ett särskilt 
styrdokument, Grafisk manual. 

 Grafisk manual 

7 ANSVAR 

Ansvaret för den interna och externa kommunikationen följer chefsansvaret i 
Sala kommun. Det innebär ansvar för att kommunikationsaspekten finns med i 
verksamhetsplanering och i det dagliga arbetet.  

 Varje chef inom Sala kommun har ett kommunikationsansvar gentemot sina 
medarbetare.  

 Varje chef inom Sala kommun ansvarar för kommunikationsinsatser inom sitt 
område gentemot övriga organisationen, kommuninvånarna och andra 
intressenter. 
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 Varje medarbetare ansvarar för att ta del av den information som krävs för 
att genomföra sitt arbete.  

 Varje medarbetare har ett kommunikationsansvar gentemot sin närmaste 
chef och övriga medarbetare. 

8 KOMMUNIKATION VID KRIS 

För kommunikation vid kris finns ett särskilda styrdokument som används 
tillsammans med kommunikationspolicyn och andra styrdokument för 
krissituationer. 

9 REGLERAT I LAG 

Sala kommuns kommunikation följer det som är reglerat i lag.  

Här beskrivs några av de lagar som särskilt berör kommunikationsarbetet, 
kortfattat. 

9.1 Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen reglerar bland annat myndigheters handläggning av ärende 
och deras skyldighet att ge service till medborgarna. Serviceskyldigheten inom 
Förvaltningslagen pekar på att vi ska ge allmänheten god kunskap om hur 
kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka före beslut. Vi ska 
också upplysa om rättigheter och skyldigheter, om vart man kan vända sig i olika 
frågor samt vem som ansvarar för vad. 

9.2 Språklagen 
Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och 
begripligt. Klarspråk är ett begrepp för myndighetstexter som uppfyller de 
kraven. Sala kommun ska i största möjliga mån sträva efter klarspråk i både 
intern och extern kommunikation. 

9.3 Tryckfrihetsförordningen 
Tryckfrihetsförordningen reglerar förutom tryckfriheten också frågor om 
meddelarfrihet, meddelarskydd och offentlighet.  

Meddelarfrihet innebär rätt att lämna upplysningar till media i syfte att 
informationen ska publiceras. Meddelarskydd innebär att en myndighet inte får 
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efterforska vem som har lämnat information till massmedia eller undersöka vem 
som frågar efter offentliga uppgifter. Detta gäller både information som införts 
eller varit avsedd att införas i tryckt skrift. För uppsåtlig efterforskning i strid 
med den här bestämmelsen kan man dömas till böter eller fängelse. Därtill får 
massmedia inte röja sin källa om denna vill vara anonym. 

Offentlighetsprincipen innebär att alla handlingar som kommit in till, eller 
upprättats av, myndigheten är allmänna och offentliga med undantag för 
handlingar som faller under sekretess. Varje medborgare har alltså rätt att söka, 
läsa, skriva av, kopiera eller diskutera allmänna handlingar. 

9.4 Yttrandefrihetsgrundlagen 
Yttrandefriheten innebär att alla medborgare har rätt att gentemot det allmänna 
utrycka tankar och åsikter. Yttrandefrihetsgrundlagen kompletterar också 
tryckfrihetsförordningen genom att den värnar om yttrandefriheten i andra  
medier än tryckta skrifter, till exempel radio och tv. 

9.5 Offentlighets- och sekretesslagen 
Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 
verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda 
hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i 
tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar. 
Sekretesslagstiftningen har till syfte att skydda enskilda människors personliga 
integritet genom att reglera hur frågor rörande enskildas hälsotillstånd eller 
personliga förhållande får eller inte får föras vidare. 

9.6 GDPR, Dataskyddsförordningen 
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter och syftar till att stärka skyddet för den personliga integriteten. 
Förordningen gäller sedan 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). 

9.7 Upphovsrättslagen 
Upphovsrätt kallas den rätt skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk har 
till verket i fråga. Exempelvis kan det handla om en fotografs rätt till ett fotografi 
eller en författares rätt till sin text. Material som kommunen själv, eller som 
medarbetare tar fram i tjänsten, omfattas normalt inte av upphovsrätt. 
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MISSIV 

Förslag till Säkerhetspolicy för Sala kommun 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Säkerhetssamordnaren har fått i uppdrag att sammanställa en 
kommunövergripande säkerhetspolicy för Sala kommun och de kommunala 
bolagen. Detta för att kunna bedriva ett enhetligt- och regelverksmässigt 
säkerhetsarbete i alla led i kommunen samt förstärka säkerhetskulturen. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar, 
att anta Säkerhetspolicy för Sala kommun i enlighet med bilaga. 

 

 

 

Bilagor: 
1 Förslag till Säkerhetspolicy för Sala kommun   
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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1 INLEDNING  

Denna policy reglerar hur kommunens säkerhets- och skadeförebyggande 
arbete ska bedrivas. Policyn konkretiseras i särskilda riktlinjer som fastställs 
i kommunstyrelsen. Arbetet ska bedrivas så att skador, störningar och 
förluster, som kan drabba människor, verksamhet, egendom och miljö 
förebyggs.  

I säkerhetsarbetet ingår de krav som är lagstadgade, så även kommunens 
planering för kriser och höjd beredskap samt säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet.  

Arbetet innefattar också aktivt arbete med kommunens försäkringar samt 
internt skydd mot brand, inbrott, skadegörelse, vattenskador, hot och våld.  

 

 

Lagar och förordningar 

Lag (2003:778) Lagen om skydd mot olyckor 

Lag (2018:585) Säkerhetsskyddslagen 

Lag (2018:218) Dataskyddsförordningen och NIS 
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2 SYFTE 

Syftet med denna policy är att: 

 Tydliggöra säkerhetsarbetets mål, inriktning och ansvar.  

 Skapa förutsättningar för det gemensamma säkerhets- och 
skadeförebyggande arbetet.  

 Vara vägledande för de kommunala verksamheterna i säkerhetsarbetet. 

 Underlätta det säkerhetskulturella arbetet. 
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3 POLICY 

Det är Sala kommuns policy att: 

 Arbetet med säkerhetsfrågor ska bedrivas evidensbaserat, systematiskt 
och efter relevant standard samt omfatta samtliga verksamheter.  

 Lagar och externa krav på kommunens säkerhets- och 
skadeförebyggande ska följas. Kommunen ska aktivt hålla sig uppdaterad 
på förändringar. 

 Arbetet med planer och rutiner som är lagstadgade eller har stor 
betydelse för den samlade verksamheten ska vara prioriterande.  

 Kommunens förebyggande arbete ska syfta till att öka robustheten och 
redundansen i samhället vid kriser och andra allvarliga 
samhällsstörningar.  

 Säkerhetsfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i ledning 
och samordning av verksamheterna.  

 Verksamhetsanpassad utbildning och information om kommunens 
säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska ges till alla anställda för att 
minska skadeutvecklingen.  

 Alla skador och incidenter ska rapporteras i ett gemensamt skade- och 
incidentrapporteringssystem.  

 Kommunen skall driva- och delta i arbete som bidrar till en förbättrad och 
stärkt säkerhetskultur i organisationen.  

 Kommunen skall driva ett effektivt och evidensbaserat Informations- och 
IT-säkerhetsarbete.  

 Uppkomna avvikelser rapporteras oavsett område till närmsta ansvariga 
chef.  

 Uppföljningsarbete inom arbetsområdena definierade i punkt 6 skall 
aktivt bedrivas. 
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4 ANSVARSFÖRDELNING 

 Kommunfullmäktige beslutar om kommunens säkerhetsarbete och 
därmed också säkerhetspolicyn.  

 Kommunstyrelsen har ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning och 
fastställande av särskilda riktlinjer för arbetets bedrivande (även 
informationssäkerhet och krisberedskap).  

 Kommundirektör svarar för att verksamheterna följer säkerhetspolicyn 
och tillhörande riktlinjer.  

 Verksamhetsansvariga, på samtliga nivåer, är ansvariga för ledning och 
kontroll av säkerheten inom sin verksamhet och ska själva avsätta de 
resurser som krävs för att policy och riktlinjer följs. Dessa verksamheter 
är skyldiga att rapportera samtliga avvikelser till funktionen för Säkerhet 
och Beredskap. 

 Arbetstagare inom Sala kommun ska följa säkerhetspolicyn med 
tillhörande riktlinjer. 
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5 ARBETSOMRÅDEN 

Säkerhetsarbetet ska innefatta (men är inte begränsade till) nedanstående 
områden: 

1.1 Informationssäkerhet  

1.2 IT-säkerhet (policy underställd säkerhetspolicyn) 

1.3 Fysisk- och teknisk säkerhet 

1.4 Personsäkerhet 

1.5 Riskhantering  

1.6 Incident- och beredskap 

1.7 Säkerhetsskydd 

1.8 Signalskydd 

1.9 Brandskydd 
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6 TILLÄMPNING  

Säkerhetspolicyn ska tillämpas på (men är inte begränsade till) följande 
verksamhetsområden: 

1.10 Kommunen som verksamhet  

1.10.1 Förtroendevalda och anställda Lokaler och anläggningar.  

1.10.2 Egna verksamheter.  

1.10.3 Externa utförare som utför uppdrag åt Sala kommun. 

1.11 Kommunen som geografiskt område  

1.11.1 Invånare och besökare. 

1.11.2 Krisberedskap inom ramen för relevant lagstiftning.  
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7 AVSTEG 

Avsteg från denna policy får göras genom ordförandebeslut i enlighet med 
Kommunallagen, 6kap 39§. Dessa avsteg ska skriftligen dokumenteras och 
arkiveras för framtida utvecklingsarbete och uppföljning av händelser. 
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Svar på motion om landsbygdsutvecklare 
Per-Olov Rapp (S) inkom den 20 juni 2016 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

att kommunstyrelsen avsätter resurser för en tjänst som samordnare för utveckling 
av landsbygden i Sala kommun 

Motionären skriver att Sala kommun är en landsbygdskommun med cirka 45% av 
befolkningen boende på landsbygden. Tätortsgraden är 69%, att jämföra med 85% 
för Sverige som helhet.  
Motionären beskriver att under senare år har mycket offentlig service försvunnit 
från landsbygden. Den kommun som vill verka aktivt för likvärdiga villkor över hela 
kommunen har centrala uppgifter att skapa tillgänglighet till kommersiell och ideell 
service för boende, företagare och besökare samt skapa förutsättningar för att driva 
företag, handla mat, tanka bilen , ta ut kontanter, posthantering och använda 
internettjänster via fiber. 
Motionären upplever att det saknas en tjänsteperson som har den direkta uppgiften 
att upprätthålla kontakten med olika myndigheter och inte minst civilsamhället för 
att samordna kommunens arbete när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.  

Motionen remitterades till Företagarcentrum för yttrande. 

I yttrande framgår att i samband med att Företagarcentrum ekonomisk förening 
permanentades 2007, anställdes en landsbygdsutvecklare på 75% som sedermera 
blev 100%. 2010 övergick tjänsten till att bli Näringslivschef och även turismstrateg. 

Från hänvisas Företagarcentrum förtydligas att upprätthållandet av kontakt med 
stödpersoner till olika föreningar inom kommunen har upprätthållits. 
Företagarcentrum har även representerats i alla regionala grupperingar vad gäller 
landsbygdsutvecklingsfrågor. Man har även deltagit vid formandet av handlingsplan 
Västmanland gällande nya Landsbygdsprogrammet. Man har ett mångårigt 
samarbete med SLU, Statens lantbruksuniversitet. 

Stort arbete har lagts ner i att verka som katalysator till företag och föreningar med 
stöd och rådgivning, i förra programperioden för landsbygdsprogrammet. 

Sedan 2018 är kommunens strategiska näringslivsarbete organisatoriskt infört i den 
kommunala organisationen, i Näringslivskontoret. Näringslivskontorets arbete 
syftar till att ge förutsättningar för Sala kommuns starka näringsliv att växa 
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ytterligare. Mer än hälften av de cirka 2800 företag som finns i Sala kommun har sitt 
säte på landsbygden, varav de allra flesta inom de gröna näringarna.  

Landsbygdsutveckling har sedan Näringslivskontoret organiserades 2018 funnits 
med i kontorets grunduppdrag, precis som det under tiden med FöretagarCentrum 
ekonomisk förening var grunden för näringslivschefens uppdrag. 

En medarbetare med titeln landsbygdsutvecklare har under 2022 anställts på 
Näringslivskontoret för att ytterligare lägga fokus på villkoren för landsbygdens 
utveckling. Detta sker parallellt med satsningar på näringslivsutveckling i Sala stad, 
bland annat inom ramen för Sala stadssamverkan ekonomisk förening, för att 
förbättra förutsättningarna för utveckling av näringslivet i hela kommunen. 

Landsbygdutvecklarens roll kommer bland annat att vara att  stödja lokala initiativ 
med att söka projektmedel och möjliggöra att bygdens egen kraft tas tillvara. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Vi lever i en globaliserad värld med starka inslag av ökad regionalisering och
urbanisering. Det är därför lätt att glömma bort de som lever och verkar i orter och
byar utanför centralorten. Sala kommun har en vision om att "år 2024 har Sala
kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med
livskraft och god livskvalitet i hela kommunen". Ofta ha betonats befolkningstillväxt
och hållbarheten i debatten som viktiga inslag att nå visionen men lika viktig är
formuleringen "livskraft och god livskvalitet i hela kommunen".

Sala kommun är en landsbygdskommen med ca 45% av befolkningen boende på
landsbygden, tätortsgraden är ca 69%, att jämföra med 85% för Sverige som helhet.

Under senare år har mycken offentlig service försvunnit från landsbygden. Att skapa
tillgänglighet till offentlig kommersiell och ideell service för boende, företagare och
besökare och skapa förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut
kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster via fiber är en
central uppgift för en kommun som vill aktivt verka för likvärdiga villkor över hela
kommunen.

Ingen tjänsteman finns idag som har den direkta uppgiften att upprätthålla
kontakten med olika myndigheter och inte minst civilsamhället för att samordna
kommunens arbete när det gäller frågor om landsbygdsutveckling. Ett sådant
uppdrag kan innehålla att vara kontakt- och Stödperson gentemot kommunens
samhällsföreningar och "byaråd" men också bevaka tillgängliga resurser i regionala
och nationella landsbygdsprogram för tillväxt och utveckling på landsbygden. Det
kan också handla om samordning av arbete vad gäller samfinansiering av bredband,
hemsändningsbidrag m.m. Inte minst är mål 3 i nuvarande landsbygdsprogrammet
förpliktigande: "förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen
av landsbygdens ekonomi". Att samordna kommunens arbete att ta fram en
landsbygdsstrategi skulle där kunna vara en annan viktig uppgift för en
landsbygdsutvecklare Att upprätthålla och utveckla kontakten och samordningen
mellan kommunens egna förvaltningar är en annan viktig uppgift. Inte minst viktig
då kommunstyrelsen i april 2014 antog riktlinjer/ checklista för verkställighet av
landsbygdssäkra beslut i Sala kommun.
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Listan kan göras lång. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar frän kommun till
kommun. Men nu är hög tid att lyfta de startegiskt viktiga frågorna i de snabba
samhällsomdaningar som äger rum just nu. Varför inte börja med att avsätta resurser
för en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden, de små tätorterna och
landsbygden i Sala kommun!

Jag föreslår kommunfullmäktige att besluta

att kommunstyrelsen, i motionens anda, avsätter resurser för en tjänst som
samordnare för utveckling av landsbygden i Sala kommun

Per-Olov Rapp (S) r

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Sala kommun
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Svar på motion om att anta Agenda 2030 
Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 29 oktober 2018 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar: 

att Sala kommun antar Agenda 2030, 
att Sala kommun integrerar Agenda 2030 i mål – samt budgetarbetet. 

Motionären skriver att den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den 
historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att all 
193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 
miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till r 2030. Agendan innehåller 17 mål och 
169 delmål som i Sverige kallas de Globala målen. 

Motionären skriver att det finns en mängd kommuner och regioner som arbetar 
aktivt med att implementera Agenda 2030, i närområdet nämns Norberg och Heby. 

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrande framgår att Sala kommuns vision är att År 2024 har Sala kommun passerat 
25 000 innevånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god 
livskvalitet i hela kommunen. Agenda 2030 kan användas som ett verktyg att nå 
visionen. 

Ett antagande av Agenda 2030 skulle tydligt visa på en riktning för ett fortsatt 
ambitiöst hållbarhetsarbetet i Sala. En Agenda 2030-funktion bör i så fall inrättas i 
kommunen med uppdrag att föra arbetet framåt. Redan idag använder exempelvis 
ekonomikontoret i sin uppföljning av kommunens strategiska plan Rådet för 
kommunala analyser (RKA): s samlade nyckeltal som låter kommuner och regioner 
följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut är att kommunfullmäktige antar 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och att det inrättas en Agenda 2030-funktion som 
kan föra arbetet framåt och sköta återrapportering. 

Sedan motionen skrevs har arbetet med att implementera Agenda 2030 kommit 
väsentligen längre i hela Sverige, och Agenda 2030 är numer att betrakta som ett av 
de styrande dokument vi har att förhålla oss till i kommunsverige. Mot den 
bakgrunden kan ett formellt antagande av Agenda 2030 möjligen förefalla överflödigt, 
men är självfallet helt i linje med hur kommunen måste arbeta framöver. 
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Motionärens andra att-sats ligger även den helt i linje med det arbete som bedrivits 
för att ta fram en ny vision och nya målområden. I avsnittet om styrande dokument i 
visionsdokumentet står det ”FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 är 
vägledande för flertalet av de planer och strategier som ska bidra till att uppnå den 
antagna visionen”, vilket tydligt visar att Agenda 2030 är integrerad i Sala kommuns 
föreslagna vision. 

Ett antagande av Agenda 2030 ligger med andra ord helt rätt i tiden. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Virve Svedlund

Från: Ingela Kllholm Lindström <ingelalindstr0m@live.se>
Skickat: den 28 oktober  2018 18:54
Till: Virve Svedlund _______ W
Ämne: Motion till KF 29/10-18 SALA KOlVillflUN

Kommunstyrelsens förvaltning

mk- 2018  "10 29
Dlarlanr Akmilaga

 

Motion om att anta Agenda 2030.

Den 25  september 2015  antog FN:s generaliörsamling den  historiska  resolutionen Agenda  2030  för hållbar
utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer  i  FN  förbundit  sig att arbeta för att uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år  2030.  Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål,
som i Sverige kallas de Globala målen.

Den 14 juni presenterade regeringen sin handlingsplan för genomförandet av Agenda  2030  med de 17
Globala målen för hållbar utveckling.

Det finns redan en mängd kommuner samt regioner som arbetar aktivt med att implementera Agenda  2030.
Exempelvis Norberg och Heby i närområdet. Se SKL skrift  3/5-2018  ”Lokala och regionala initiativ inom
Agenda  2030" för fler exempel.
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Vi i Miljöpartiet föreslår att; —

Sala kommun antar Agenda  2030

Sala kommun integrerar Agenda  2030  i mål- samt budgetarbetet

Miljöpartiet det gröna i Sala

www
Ingela K Lindström.
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Linn Hemlin
Miljöstrateg

Samhällsbyggnadskontoret
linn.hemlin@sala.se
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MISSIV
SVAR PÅ MILJÖPARTIET DE GRÖNAS MOTION OM ATT ANTA AGENDA 2030

INLEDNING

FN	har	antagit	17	globala	utvecklingsmål,	Agenda	2030,	som	syftar	till	att	
uppnå	en	socialt,	miljömässigt och	ekonomiskt	hållbar	värld	till	år	2030.	
Sveriges	kommuner	och	regioner	har	en	viktig	roll	i	arbetet	för	att	nå	målen.
Kommunerna genomför	politiken	och	förändrar	samhället,	är	länken	mellan	
medborgare	och	beslutsfattare	och	är	de	mest	lämpade	att	förena	de	globala	
målen	med	verkligheten	på	lokal	nivå.

ÄRENDET

Den	29	oktober	2018	lämnade	Miljöpartiet de	gröna	en	motion	till	
Kommunfullmäktige	om	att	anta	Agenda	2030	för	hållbar	utveckling.	
Agenda	2030 innehåller	17	mål	och	169	delmål,	som	i	Sverige	kallas	de	
Globala	målen	och	den	svenska	Agenda	2030	delegationen har utifrån	dessa	
tagit fram	6	prioriterade	mål	för	hållbar	välfärd; Ett jämlikt	och	jämställt	
samhälle,	Hållbara	städer,	En	samhällsnyttig	och	cirkulär	ekonomi,	Ett	starkt	
näringsliv	med	hållbara	affärsmodeller,	Hållbara	och	hälsosamma	livsmedel	
och	Stärkt	kunskap	och	innovation.
Men	kommuner	måste	själva	få	definiera	hur	de	arbetar	med	Agenda	2030	
och	dess	målsättningar.	De globala	målen	berör	ett	stort	antal	områden	som	
svenska	kommuner	och	regioner	redan	arbetar	aktivt	med.	Till	exempel	
energieffektivitet,	folkhälsofrågor,	en	effektiv	och	hållbar	offentlig	
upphandling	och	demokratisk	samhällsstyrning	på	alla	nivåer.

Sala	kommuns	vision	är	att	År	2024	så	har	Sala	kommun	passerat	25	000	
invånare	och	är	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle	med	livskraft	och	god	
livskvalitet	i	hela	kommunen.	Agenda	2030	kan	användas	som	ett	verktyg	att	
nå	visionen,	vi	gör	redan	många	bra	saker	men kan fortfarande	bli	bättre
inom	vissa	områden	och framförallt	kanske på att kommunicera	det	arbetet.	
Ett	antagande	av	Agenda	2030	i	Salas	Kommunfullmäktige	skulle	tydligt visa	
på	en	riktning	för	ett	fortsatt	ambitiöst	hållbarhetsarbete	i	Sala	som	också	är	
en	ekokommun	och	har	antagit	kommunens	hållbarhetsarbete	och	en	Agenda	
2030	funktion	bör efter	antagandet inrättas	i	kommunen	med	uppdraget	att	
föra	arbetet	framåt.	 Lämpliga	funktioner	finns	också	redan	på	plats	i	
kommunen,	till	viss	del.	Ett	exempel	är	ekonomikontoret	som	i	sin
uppföljning	av	kommunens	strategiska	plan	redan	tillämpar Rådet	för	
kommunala	analyser (RKA):s samlade	nyckeltal	som	låter	kommuner	och	
regioner	följa	upp	vad	arbetet	med	Agenda	2030-målen	ger	för	resultat.	
Nyckeltalen,	som	också	används	för	jämförelser	mellan	kommuner	och	
regioner,	återfinns	i	databasen	Kolada.	Det finns redan en mängd kommuner 
som arbetar aktivt med att implementera Agenda 2030, exempelvis Norberg och 
Heby i närområdet, men hur detta görs ser olika ut. 

FÖRSLAG	TILL	BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår	åt	Kommunfullmäktige	att	anta	Agenda	2030 för	hållbar	

utveckling	och	att	det	ska	inrättas	en	Agenda	2030-funktion	i	kommunen	som	kan	

sköta	återrapporteringen	av	arbetet	och	föra	arbetet	framåt.

196



197



 1 (2)  
2022-02-08 

DIARIENR:2019/1653 
    
    

KOMMUNSTYRELSEN   
Anders Wigelsbo 
 
 
 

 

   

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande  

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 

 
 

 
S
A
LA

10
00

, 
v 

2.
0,

 2
01

2-
08

-0
2 

  
  

Svar på motion om att åtgärda korsningen Varmsätravägen 
Riksväg 56 och Fridhemsgatan   
Ulrika Spårebo (S) inkom den 4 december 2019 med rubricerad motion. 

Motionärerna yrkar kommunfullmäktige beslutar: 

att uppdra till kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att lösa frågan 
om anläggandet av en rondell i korsningen Varmsätravägen-Riksväg 56 och 
Fridhemsgatan. 

Motionären beskriver att sedan Fridhemsområdet kraftigt byggts ut har trafikflödet 
ökat väldigt mycket. Även trafiken mellan Sala-Heby-Gävle-Uppsala har ökat med 
omfattande pendling och tung trafik. Det innebär att nämna korsning är mycket svår 
att passera för fordon och cyklister från Varmsätravägen och Fridhemsgatan men 
också i korsningen Fabriksgatan – Långgatan. Väntetiden blir orimligt lång med 
köbildning och ökad olycksrisk. 
Motionären anser att i samband med Trafikverkets ombyggnation av del av väg 56 
mot Heby, som inleds under 2020, måste kommunen medverka till att åtgärda 
berörda korningar med en rondell.  

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att kommunen under flera års tid framfört synpunkter på 
trafiksituationen i det ovan nämnda området. Kommunen har framfört att en 
cirkulationsplats skulle göra det enklare att köra ut/av från riksväg 56 samt får ned 
hastigheten på fordon som kommer från Heby. Trafikverkets svar är att riksväg 56 
är en del av ”Räta Linjen” mellan Norrköping och Gävle och att den är prioriterad 
väg för den långvägstrafik mellan södra och norra Sverige. Vägen har en avlastande 
funktion för E4 genom Stockholmsregionen.  I den vägplan som är utsänd på  
samråd har ett vänstersvängfält projekterats. 

Under 2021 har ett flertal ytterligare kontakter skett mellan Sala kommun och 
Trafikverket angående trafiksituationen vid Fridhem. Trafikverket står fast vid sin 
uppfattning att en cirkluationsplats vid Fridhem inte är en lösning de kan tänka sig, 
men en samsyn har nåtts om behovet av att tillsammans med Sala kommun se över 
vilka anpassningar av den befintliga vägplanen som behövs för att förbättra 
trafiksituationen vid Fridhem.   

Arbetet med att tillsammans med Trafikverket ta fram förslag till anpassningar och 
nya lösningar är planerat att vara slutfört till sommaren 2022, och kommer att 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 
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Under början av 2022 har Trafikverket också meddelat att byggstarten för den 
mötesseparerade sträckan av väg 56/72 mellan Sala och Heby tidigarelagts, och att 
arbetet kommer att inledas under 2023. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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SALA

Kommunfullmäktige

Sala kommun

Väckes av: Ulrika Spårebo (S)

Åtgärda korsningen Varmsätravägen-Riksväg 56 och Fridhemsgatan

Sedan Fridhemsområdet kraftigt byggts ut har trafikflödet ökat väldigt mycket. Även trafiken mellan

Sala-Heby—Gävle-Uppsala har ökat med omfattande pendling och tung trafik. Detta innebär att

nämnda korsning är mycket svår att passera för fordon och cyklister från Varmsätravägen och

Fridhemsgatan men också i korsningen Fabriksgatan-Långgatan. Våntetiden blir i många fall orimligt

lång med frustation och orimlig köbildning. Olycksrisken är också överhängande.

När ombyggnationen till två plus en våg av riksväg 56 mot Heby påbörjas kommer det att bli
ytterligare trafikstörningar i nämnda korsning.

! samband med Trafikverkets ombyggnation av del av väg 56 mot Heby, som inleds under 2020,

måste kommunen medverka till att åtgärda berörda korsningar med en rondell. Här får kommunen

och Trafikverket tillsammans lösa den frågan.

Ja föreslår kommunfullmäkti e besluta:

att uppdra till kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att lösa frågan om anläggandet
av en rondell i korsningen Varmsätravägen-Riksväg 56 och Fridhemsgatan.

Sala 2019-12—04

’LUW my) ,,
Ulrika Spårebo (S)
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2020-02-18

2019/1563

SVAR PÅ MOTION

KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Anders Johansson
Staben 

Svar	på	motion,	gällande	åtgärder	i	korsningen	56	och	Fridhemsgatan.

Samhällsbyggnadskontoret	föreslår	att	kommunstyrelsen	avslår motionen.

Bakgrund

Samhällstekniska	enheten	har under	flera	års	tid	framfört	synpunkter	på	att	

korsningen	R56	och	Fridhemsgatan	och	även	korsningen	R56	och	Fabriksgatan	är	

farliga	för	fordon	som	ska	köra	ut	på	R56.

När	Trafikverket	påbörjade	projektet	2+1	väg	R56	mellan	Sala och	Heby,	lyften	

kommunen	ännu	en	gång	frågan.	I	och	med	den	nya	vägplan	som	håller	på	att	tas	

fram	för	ovan	nämnda	sträcka,	har	Trafikverket	åtagit	sig	att	komma	med	en	

lösning.	

Kommunen	har	vid	några	tillfällen	framfört	att	en	cirkulationsplats	skulle	tjäna	två	

syften.	Enklare	att	köra	ut	på/av	från	R56	från	korsande	vägar	och	gator	samt	att	få	

ner	hastigheten	på	de	fordon	som	kommer	från	Heby.	Trafikverket	svarade	att	R56	

är	en	del	av	”Räta	linjen” mellan	Norrköping	och	Gävle,	prioriterad	väg	för	den	

långvägatrafik	mellan	södra	och	norra	Sverige och	vägen	har	en	avlastande	funktion	

för	E4	genom	Stockholmsregionen.	Någon	cirkulationsplats	kommer	det	aldrig	att	

tillåtas.	I	vägplanen	som	nu	är	ute	för	samråd	har	vänstersvängfält	projekteras.	
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Svar på motion om ett mer jämlikt Sala – ett mindre ojämlikt 
samhälle med avgiftsfria resor för färdtjänst inom kommunen 
Hanna Westman (SBÄ)  inkom den 27 april 2020 med rubricerad motion. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun inför avgiftsfri särskild kollektivtrafik för färdtjänstresor och i och 
med det inför samma taxa som för busszoneran, 
att kostnaderna för detta tas från kommunstyrelsens eget förfogande 2020. 

Motionären skriver att grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av 
resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett 
jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och 
annan ställning.  
Motionären lyfter fram olika delar där Sala kommun behöver förbättra sig för att 
komma närmare detta mål. Ett område handlar om hur kommunen säkerställer att 
äldre och människor med funktionsvariationer kan använda den vanliga 
kollektivtrafiken som, sedan 2018, är avgiftsfri. 

Motionen har remitterats till före detta Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrande hänvisas till att Sala kommun har infört försök med avgiftsfri kollektiv 
trafik sedan 2018. 
Det finns dock begränsningar i den avgiftsfria trafiken. Den gäller enbart 
kollektivtrafiken med buss som bedrivs inom och bekostas av kommunen. 
Busslinjerna 569 och 848 omfattas  inte vare sig inom eller utanför kommunen. Det 
finns inte rimliga avgiftsfria alternativ längs de linjerna vilket gör att många boende 
utmed de linjerna känner sig orättvist behandlade. 

Resor till och från daglig verksamhet (som är linjelagda) är inte heller avgiftsfri . Det 
samma gäller för färdtjänsten. 

Formellt sett är färdtjänst en del av den särskilda kollektivtrafiken men det går inte 
att jämställa linjelagd kollektivtrafik med färdtjänst, som är en ”dörr till dörr-tjänst” 
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Det finns ett stort behov av att utöka kollektivtrafiken i Sala. Linje 63 blir ofta 
överfull och det behövs även lämpliga bussar för tågpendlare och övriga arbetande 
inom Sala tätort. 

Kollektivtrafik är en viktig fråga för ett hållbart resande i framtiden, och Sala 
kommun planerar löpande för utveckling och förändring. Även den särskilda 
kollektivtrafiken behöver med all sannolikhet utvecklas framöver, utifrån 
förändrade behov och bästa resursutnyttjande.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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MOTION1 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10AGENDA2030–ETTMINDREOJÄMLIKT
SAMHÄLLEMEDAVGIFTSFRIARESORFÖRFÄRDTJÄNST
INOMKOMMUNEN.

Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeavt.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vår kommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Detförstahandlarom att depersonersomidaghar funktionsnedsättningoch
p g a derasnedsättningintekanåkabuss,hänvisastill densärskildakollektivtrafiken.
Tidigarehar taxanför zonernaför densärskildakollektivtrafikenvaritdensammasomför
denordinariekollektivtrafiken. Sedan2018 såär bussarnainomSalakommunavgiftsfria.
Däremotmåsteallasomåkersammasträckormedsärskildkollektivtrafikbetalaenavgift.
Dettaär i sig enrendiskriminering,dådeäldreochfunktionsnedsattasomfår
färdtjänstbeslutheltenkeltfår det,p g a att de intekananvändadennormala
kollektivtrafiken.

Jagföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

AttSalakommuninför avgiftsfrisärskildkollektivtrafikför färdtjänstresoroch i ochmed
det inför sammataxasomför busszonerna.Att kostnadernaför dettatasfrån
kommunstyrelsensegnaförfogande2020.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa
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YTTRANDE

JOHANDUSE

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

YTTRANDE

Motion om ett mer jämlikt Sala - ett mindre ojämlikt samhälle med
avgiftsfria resor för färdtjänst inom kommunen, vårt dnr
2020

Bakgrund

Sedan 2018 har Sala kommun på försök infört avgiftsfri kollektivtrafik. Försöket
avslutas under våren 2021. Kommunen kommer då att återinföra avgift, eller
förlänga på viss tid, eller obestämd tid.

Det finns dock begränsningar i den avgiftsfria trafiken. Den gäller bara
kollektivtrafiken med buss som bedrivs inom och bekostas av kommunen.
Busslinjerna 569 och 848 t.ex. omfattas inte vare sig inom eller utanför kommunen.
Det finns inte rimliga avgiftsfria alternativ längs de linjerna. Många boende längs de
linjerna känner sig orättvist behandlade.

Resor till daglig verksamhet (som är linjelagda) är inte heller avgiftsfria. Samma
gäller färdtjänsten.

Yttrande

Formellt sett är färdtjänst en del av den särskilda kollektivtrafiken. Att jämställa
linjelagd kollektivtrafik med färdtjänst som är en ”dörr till dörrtjänst” låter sig dock
inte göras.

1. Linjelagd trafik går från hållplats vid specifik tid och du kan åka till den
hållplats som ligger så nära som möjligt i förhållande till ditt tänkta mål.

2. Färdtjänst beställs och är en ”dörr till dörr” tjänst.

Det finns ett stort behov av att utöka kollektivtrafiken i Sala. Linje 63 blir ofta
överfull och medger då inte ens fler stående passagerare. Det behövs även lämpliga
bussar för tågpendlare och övriga arbetande inom Sala tätort, bland annat för att
avlasta pendlar-parkeringen vid tågstationen. För det stora flertalet personer som
behöver pendelbuss inom Sala tätort finns ingen trafik. Dessa resenärer har med
andra ord inte ens tillgång till kollektivtrafik och bör ingå i diskussionen om
jämställdhet.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadskontoret

Vihar idag (december 2019) 43 personer färre färdtjänstberättigade i Sala än vi
hade 2017. Det kan bero på att bussarna är avgiftsfria, men även att fler åker el-
scooter. De som har färdtjänst åker färre turer än de gjorde 2017. Om färdtjänsten
blir avgiftsfri förmodas kostnadsökningen för färdtjänst bli stor. Dels kommer fler
att begära och få färdtjänst och dels kommer de sannolikt att resa oftare. Det går
dock inte att räkna på då vi inte vet hur det skulle utvecklas. Det står däremot klart
att det finns ett stort behov av att utöka kollektivtrafikens kapacitet inom Sala om vi
ska närma oss målet om en hållbar utveckling och vara en attraktiv kommun att
flytta till. En utökad kostnad för färdtjänst antas minska möjligheten att
tillhandahålla kollektivtrafik för dem som idag inte har tillgång till den alls.

Slutsats

Om Sala ska vara en stad som är attraktiv att flytta till bör det finnas en fungerande
kollektivtrafik även för pendlare och arbetande i tätorten oavsett den är avgiftsfri
eller ej. Flera insatser behöver då göras.

Samhällsbyggnadskontoret kan inte förorda att färdtjänsten blir avgiftsfri då vi
anser att det finns mer angelägna investeringsbehov inom kollektivtrafiken för Sala
kommun.

Johan Duse
Transportstrateg
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Svar på motion gällande "En jämlik skola ger en jämlik värld" 
Hanna Westman (Sbä) inkom den 28 januari 2020 med rubricerad motion. 

Motionären föreslår 

att Sala kommun inför elevpeng fr o m 2021 inom både förskola, grundskola och 
gymnasium. Att fördelningsregler för elevpeng redovisas i strategiskt inspel 2021 
och tydliggör hur detta ökar jämlikheten mellan eleverna samt vilka andra 
konsekvenser det kan medföra, samt 

att ett gemensamt arbete sätts igång inom skolan med fokus på Agenda 2030-målen  

Motionären skriver att ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika 
rättigheter och möjligheter, oberoende av t. ex kön, etnicitet, religion, 
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Vidare menar motionären att det finns 
flera delar av Sala kommuns verksamhet som behöver bli bättre om vi ska kunna 
uppnå ett jämlikt samhälle fullt ut. 

Enligt motionären har Sala kommuns värdegrundsarbete hamnat på efterkälken, 
och att det varken arbetas aktivt med integrationsfrågor, integrering eller rättvis 
fördelning utifrån behov. 

Motionären menar vidare att resurstilldelningen inte tar hänsyn till vad som behövs 
för att klara behoven för eleverna, och att kommunfullmäktige behöver ta ett större 
ansvar för att säkerställa att de lever som är i behov av särskilt stöd får rätt 
resurstilldelning. 

Motionären vill också att det i det strategiska inspelet 2021 skall tydliggöras hur 
elevpeng ökar jämlikheten mellan eleverna samt vilka andra konsekvenser det kan 
medföra. 

Ärendet har remitterats till dåvarande skolnämnden för yttrande. 

Av det yttrande som nämnden antagit framgår det att motionen berör två olika 
ämnen, dels den rent ekonomiska frågan om resurstilldelningen, och dels den mer 
övergripande frågan om Agenda 2030. 

Skolnämnden menar vidare att påståendet att fördelningen av medel mellan enheter 
enligt den befintliga resursfördelningsmodellen inte skulle ta hänsyn till enheters 
olika förutsättningar och elevers olika behov är fel, i sak. Däremot kan man ha 
önskemål om att omfördelningen mellan enheterna ska bli ännu starkare. 

209



 2 (4)  
 

 

KOMMUNSTYRELSEN   
Anders Wigelsbo 
 
 
 
 

 

 
 

 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till att enheterna har skilda kostnader för 
lokaler, som ju exempelvis kan variera beroende på ålder och skick på byggnaderna. 

Det görs också en viktning utifrån familjernas utbildningsbakgrund. Förskolor och 
skolor med en stor andel elever med föräldrar med låg utbildningsbakgrund 
och/eller utländsk bakgrund får extra tilldelning. 

Flera av skolverksamheternas centrala funktioner fördelas också på ett sådant sätt 
att de enheter där behovet av stöd är större får mer hjälp. Det gäller exempelvis 
elevhälsan och en organisation för hemspråkslärare. Även mediaenheten som 
ansvarar för digitalt stöd och skolbibliotek, har en inriktning att fördela så att alla 
enheter garanteras en basnivå och att enheter med stora behov får riktat stöd för 
exempelvis läsfrämjande insatser. 

Små enheter, främst på landsbygden, som har svårt att med sitt elevunderlag 
organisera undervisningen med fulla klasser får också extra tilldelning av 
ekonomiska resurser för att upprätthålla kvaliteten. 

Elevpeng finns för närvarande inom gymnasieskolan, för att skapa likvärdiga 
förutsättningar vid finansiering av kommunens egen skolverksamhet och externa 
huvudmän. 

Att elevpeng med automatik skulle leda till ökad jämlikhet är ingen självklarhet. Det 
är inte heller tjänstepersonernas uppgift att ge politiken annat än skaliga och 
allsidiga beslutsunderlag. 

Det finns både för- och nackdelar med elevpeng. En viktig faktor är om elevpengen 
ska fördelas inom nämndens ram, eller om den ska fördelas direkt av fullmäktige. 
Här är en bärande princip att nämnden själv, inom av fullmäktige givna ramar, 
ansvarar för sin egen verksamhet.  

En elevpeng, som i enlighet med motionen, tar mindre hänsyn till andra 
viktningsfaktorer än antalet elever i behov av särskilt stöd skulle kunna få mycket 
allvarliga negativa konsekvenser. En strypt resurstilldelning skulle kunna leda till 
utslagning av mindre enheter, vilket snarare skulle öka ojämlikheten för halva 
kommunens befolkning. 

Sala kommunhar en tydlig ambition att både ge rätt stöd till elever i behov av 
särskilt stöd och behålla den nuvarande strukturen med skolor i hela kommunen. 
Skolpengen är inte avgörande för att kunna åstadkomma detta, utan det behövs 
målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

Skolnämnden beskriver också i sitt svar hur dagens resursfördelningsmodell ser ut. 

I svaret menar också nämnden att det är svårt att bedöma på vilka grunder 
motionären påstår att värdegrundsarbetet i Sala kommuns skolor hamnat på 
efterkälken, och att det varken arbetas med segregationsfrågor eller rättvis 
fördelning utifrån behov. 

210



 3 (4)  
 

 

KOMMUNSTYRELSEN   
Anders Wigelsbo 
 
 
 
 

 

 
 

 

Snarare menar nämnden att dessa påståenden utgör ett underkännande av allt 
arbete som utförs av ledningen och all personal inom skola och förskola. 

Sala kommuns arbete med Agenda 2030 inom förskola, skola och gymnasium är 
baserat på vad som regleras i läroplanerna, och alltså är statens direktiv. 

Nämnden redogör för hur Agenda 2030s 17 delmål berör skolan, och menar att det 
specifikt är delmål 4 som är aktuellt. Läroplanens mål för 2030 anges som exempel. 

En del av dessa mål styrs av nationell lagstiftning, medan andra kräver engagemang 
lokalt. 

Om detta finns det en stor medvetenhet inom skolan och förskolan. Barn och 
Utbildnings ledningsgrupp har haft sammankomster med kommunens miljöstrateg, 
för att stämma av och föra dialog om de relevanta målen. Det finns ett gott och nära 
samarbete, som Barn och utbildning gärna utökar ytterligare.   

Skolnämnden anser att motionens första att-sats bör avslås, då ett så pass stort 
ställningstagande som huruvida elevpeng ska införas eller ej måste föregås av en 
omfattande utredning. Nämnden anser att motionens andra att-sats bör anses 
besvarad. 

I grund och botten är en motion som berör två så skilda ämnen som ekonomisk 
resursfördelningsmodell och det lokala arbetet med de nationella målsättningarna 
utifrån Agenda 2030 närmast omöjlig att besvara, då den ska behandlas i sin helhet. 

Trots motionärens utgångspunkt att Sala kommuns arbete med värdegrund och 
rättvis resursfördelning uppvisar allvarliga brister, och här delar undertecknad 
nämndens uppfattning att så inte är fallet, så är det ändå befogat att belysa arbetet 
med Agenda 2030-målen.  

Det kommer med all sannolikhet att vara en diskussion som lever under många år 
framöver. Här bör det nya målstyrningsarbetet som Sala kommun inlett under 2021 
framhållas. Det ger nämnden de verktyg som behövs för att, inom sitt eget 
målarbete, sätta upp en högre ambition än den staten anger, om man så vill. 

Den mest avgörande faktorn för förslaget till beslut angående motionen är dock 
principen att motioner ska behandlas i sin helhet, och de synnerligen allvarliga 
konsekvenser som ett förhastat och dåligt underbyggt beslut om elevpeng skulle 
kunna medföra.  
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

 

 

 

 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Dnr  2020/189

Motion om ett mer jämlikt Sala  — en jämlik skola ger en jämlik

värld

BAKGRUND

I  en motion till fullmäktige, yrkar  Hanna  Westman [SBA] att Sala kommun dels om

att förskola, grundskola och gymnasium skall införa elevpeng från och med  2021,

dels om att ett gemensamt arbete sätts igång inom skolan med fokus på målen i

Agenda  2030.

Motionären upplever att värdegrundsarbetet i skolan hamnat på "efterkälke" och att

det varken arbetas aktivt med integrationsfrågor, integrering och rättvis fördelning

utifrån behov.

Motionären menar vidare att resurstilldelningen inte tar hänsyn till vad som behövs

för att klara behoven för eleverna. Fullmäktige behöver ta ett större ansvar för att

säkerställa att de elever som har särskilda behov får rätt resurstilldelning.

Motionären vill därutöver att deti strategiska inspelet  2021  skall tydliggöras hur

elevpeng ökar jämlikheten mellan eleverna samt vilka andra konsekvenser det kan

medföra.

Beredning

Yttrande per den  9  juni  2020.

Motion om ett mer jämlikt Sala  — en jämlik skola ger en jämlik värld.

Benny Wetterberg, utvecklingschef, har deltagit i ärendets behandling.

Yrkanden

Bengt Larsson (C) yrkar att Skolnämnden beslutar

a_tt överlämna Barn och Utbildnings yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen,

att Skolnämnden anser att motionens första att-sats bör avslås, då ställningstagande

till elevpeng eller inte, bör föregås av ett sakligt och allsidigt beslutsunderlag samt

a_tt Skolnämnden anser motionens andra att-sats vara besvarad.

Hanna Westman (SBA) yrkar
a_tt bifalla motionen.

Louise Eriksson  [SD] yrkar bifall till Hanna Westmans (SBA) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer eget förslag mot Hanna Westmans  [SBA] yrkande och finner eget

förslag bifallet.

Utdragsbestvrkande

M
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SALA SAMMÖNTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN SKOLNAMNDEN

Sammanträdesdatum

202  0-06-16

Fortsättning §  45.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt överlämna Barn och Utbildnings yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen,

a_tt Skolnämnden anser att motionens första att-sats bör avslås, då ställningstagande

till elevpeng eller inte, bör föregås av ett sakligt och allsidigt beslutsunderlag samt

att Skolnämnden anser motionens andra att-sats vara besvarad.

Reservation

Hanna Westman [SBA] och Louise Eriksson [SD] reserverar sig till förmån för Hanna

Westmans[SBA] yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justega des sign Utdragsbestyrkande
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Yttrande angående motion om jämlik skola 

BAKGRUND 

I en motion till fullmäktige, yrkar Hanna Westman (SBÄ) att Sala kommun dels om 

att förskola, grundskola och gymnasium skall införa elevpeng från och med 2021, 

dels om att ett gemensamt arbete sätts igång inom skolan med fokus på målen i 

Agenda 2030. 

Motionären upplever att värdegrundsarbetet i skolan hamnat på ”efterkälke” och att 

det varken arbetas aktivt med integrationsfrågor, integrering och rättvis fördelning 

utifrån behov. 

Motionären menar vidare att resurstilldelningen inte tar hänsyn till vad som behövs 

för att klara behoven för eleverna. Fullmäktige behöver ta ett större ansvar för att 

säkerställa att de elever som har särskilda behov får rätt resurstilldelning. 

Motionären vill därutöver att det i strategiska inspelet 2021 skall tydliggöras hur 

elevpeng ökar jämlikheten mellan eleverna samt vilka andra konsekvenser det kan 

medföra. 

YTTRANDE 

Motionärens båda förslag har olika karaktär. Det ena handlar om den ekonomiska 

resurstilldelningen, det andra om arbetet med Agenda 2030. 

Resurstilldelningen 

Att fördelningen av medel mellan enheter enligt nuvarande resursfördelningsmodell 

inte skulle ta hänsyn till enheters olika förutsättningar och elevernas behov, 

uppfattar Barn och Utbildning som fel, i sak. Däremot kan man ha önskemål om att 

omfördelningen mellan enheterna skall bli ännu starkare. 

I resursfördelningsmodellen tas hänsyn till att enheterna har skilda kostnader för 

lokaler, som ju exempelvis kan variera beroende på åldern på byggnaderna. 

Det görs också en viktning utifrån familjernas utbildningsbakgrund och utländsk 

bakgrund. Förskolor och skolor med en stor andel elever från familjer där 

vårdnadshavarna har låg utbildningsbakgrund, och/eller utländsk bakgrund, får 

extra tilldelning. 

Flera av skolverksamhetens centrala funktioner fördelas också på ett sådant sätt att 

de enheter där behovet av stöd är större, får mer hjälp. Det gäller exempelvis 

elevhälsan och en organisation för hemspråkslärare. 

Även mediaenheten som ansvarar för digitalt stöd och skolbibliotek, har en 

inriktning att fördela så att alla enheter garanteras en basnivå och att enheter med 

stora behov, får riktat stöd, exempelvis för läsfrämjande insatser. 
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Små enheter, främst på landsbygden, som har svårt att med sitt elevunderlag 

organisera undervisningen med fulla klasser, har också extra tilldelning av 

ekonomiska resurser, för att ge bättre förutsättningar att upprätthålla kvaliteten. 

Elevpeng finns för närvarande inom gymnasieskolan, för att skapa likvärdiga 

förutsättningar vid finansiering av kommunens egen skolverksamhet och externa 

huvudmän. 

Att elevpeng med automatik skulle leda till ökad jämlikhet är ingen självklarhet. Att, 

såsom motionären yrkar, det skall tydliggöras på vilket sätt elevpeng ökar 

jämlikheten, skulle strida mot ambitionen hos tjänstepersoner att i politiskt 

beslutsunderlag beskriva konsekvenserna på ett sakligt och allsidigt sätt, för att ge 

bästa möjliga beslutsunderlag. 

Det finns både för- och nackdelar med elevpeng. En viktig faktor att ta hänsyn till är 

om elevpengen skall fördelas inom den ram som Skolnämnden tilldelats av 

fullmäktige, eller om den skall fördelas direkt av fullmäktige. I det senare fallet leder 

det till att tilldelningen av medel följer utvecklingen av elevtalen, vilket kan framstå 

som gynnsamt under tider då elevtalet växer. När det krymper blir effekten den 

motsatta. 

Vid sådana variationer kvarstår ofta stora delar av skolornas fasta kostnader, för 

exempelvis lokaler, administration, mm. 

De närmaste åren ser elevkullarna ut att bli någon mindre än de som lämnar 

skolsystemet. Det innebär att införandet av elevpeng skulle leda till att 

skolväsendets ekonomi successivt försvagas kommande år. 

Skulle elevpengen användas strikt, tar den ingen hänsyn till att lokalkostnaderna 

varierar och att små enheter kan behöva extra stöd för att skapa en fungerande 

organisation för årskursindelning och undervisningens timplaner, etcetera. 

Motionären skriver att det nuvarande systemet ”drabbar framförallt skolor som idag 

har många barn med särskilda behov, även om det samtidigt ger mindre enheter 

större chanser att överleva”. 

Det omvända, det vill säga att skolor med många elever med särskilda behov skulle 

få en större resurstilldelning på bekostnad av mindre enheters chanser att överleva, 

skulle kunna få mycket allvarliga negativa konsekvenser. Att genom strypt 

resurstilldelning bidra till utslagning av mindre enheter, får ställas mot mer 

övergripande kommunala ambitioner om att kunna erbjuda skolor även på 

landsbygden. 

Om skolnämnden har för avsikt att avveckla enheter är det bättre att det sker efter 

politiska överväganden. Sådana åtgärder kräver noggrann planering. För såväl 

elever som personal kan det vara ett betydligt sämre tillvägagångssätt att genom 

resursfördelningssystem utarma verksamhetens ekonomi för att på så sätt tvinga 

fram avveckling av enheter. 

Skolpeng är inte avgörande för att kunna genomföra strukturella förändringar. 

Redan idag har flera landsbygdsskolor svårt att få sin ekonomi att gå ihop, trots 
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extra tilldelning av medel. Om ambitionen är att behålla landsbygdsskolor och 

samtidigt förstärka tilldelningen till skolor med många elever i behov av särskilt 

stöd, behöver ramtilldelningen förstärkas. Det finns, såsom Barn och Utbildning ser 

det, inga ”onödiga” pengar på någon skolenhet att omfördela. 

Detta gäller oavsett om fördelningen sker genom elevpeng eller genom en sådan 

modell som för närvarande tillämpas. 

Resursfördelning 2020 

Nedan redovisas en kort sammanfattning av hur resursfördelningen och dess 

parametrar ser ut 2020. Modellen finns mer utförligt beskriven i beslutsunderlaget 

till ärendet om skolnämnden 10 december 2019: ”Resursfördelning 2020 samt 

verksamhtsplan för Skolnämnden 2020-2022”. 

Medel till förskolan 

Varje avdelning får resurser till bemanning motsvarande 3,0 tjänst. Därutöver 

fördelas medel till pedagogiskt material, inventarier och övrig drift; totalt 1930 

kronor per barn. Hyra och andra fasta kostnader fördelas separat, utifrån de faktiska 

kostnaderna.  

Vissa förskolor har också extra tilldelning, så kallad viktad resurs, som baseras på en 

kartläggning av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund (enligt SCB). Se tabell 

nedan under rubriken ”Viktade resurser”. 

Medel till förskoleklass 

Medel till förskoleklass fördelas på samma sätt som till förskolan, men utifrån 20 

barn och 1,25 tjänst per grupp. Den rörliga resursen för förskoleklassen är 1000 

kronor per barn. 

Medel till fritidshemmen  

Medel till fritidshemmen fördelas på samma sätt som till förskoleklassen, men 

utifrån 35 barn och 2 tjänster per grupp.  

Den rörliga resursen för fritids är 300 kronor per barn, plus 300 kronor för 

pedagogiskt material. 
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Medel till grundskolan 

 

GRUNDRESURS 

Tabell 1 Grundresurs till skolan 

 
Grundresurs 

(Lärarkostnad per 100 elever) 

Fördelning  

lärartäthet  

åk 1-2 

Fördelning 

 lärartäthet  

åk 3-6 

Fördelning 
lärartäthet  

åk 7-9 

2019 5,33 7,30 7,10 

2020 5,33 7,30 7,10 

 

Tabell 2 Tillägg grundresurs högstadiet 

Resurs per 100 elever åk 7-9 SYV Kurator Admin-
istration 

Vaktmästare 

2019 0,13 0,0 0,0 0,0 

2020 0,13 0,0 0,0 0,0 

Från och med 2020 görs ingen generell fördelning av kostnader för administration och 
vaktmästare. Dessa medel ligger istället centralt.  

DÄRUTÖVER FÖRDELAS MEDEL TILL  

• Pedagogiskt material (inklusive ”fri resurs” för studiebesök, 

resor etc.). För åk 1-6 är det 2 330 kr per elev och för åk 7-9 är 

det 2 900 kr. Från 2020 har 2 mkr från åk 1-9 ”rörliga resurs” till 

Mediaenheten som därmed ansvarar för inköp av 

kommungemensamma digitala läromedel.  

• Små enheter kan få kvalitetssäkringsstöd för att bland annat 

kompensera stort åldersspann bland elever. Inför 2020 uppgår 

omfattningen på årsbasis till 3,4 mkr. 

• I några enstaka fall har medel för extra resurser fördelats till 

enstaka elever med mycket stort stödbehov. 

• Hyra och andra fasta kostnader fördelas separat, utifrån de 

faktiska kostnaderna. 

• Måltidskostnaderna fördelas också separat utifrån elevantal. 

• I kommunen finns särskilda grupper i exempelvis 

förberedelseklasser, särskilda undervisningsgrupperna Klövern 
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och Lilla Nova samt fyra kommungemensamma grupper 

förlagda på högstadiet för elever med särskilda behov. 

• I de fördelade personalkostnaderna ingår 1,5 % för vikarier och 

0,7 % för kompetensutveckling. 

Viktade resurser   

Den så kallade sociala viktningen av vissa skolor och förskolor baseras på 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Den senaste justeringen av den viktade resursen gjordes hösten 2018 inför 2019 års 

budget.  

 
Viktning (extra resurstilldelning) per elev i berörda skolor 

Tabell 3 Social viktning skolan, per elev 

Viktad resurs 

(Tillägg per elev i skolan) 

Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 

2019 1710 kr 2900 kr 4780 kr 

2020 1710 kr 2900 kr 4780 kr 

 
Viktning (extra resurstilldelning) per barn i berörda förskolor 

Tabell 4 Social viktning förskolan per barn 

Viktad resurs 

(Tillägg per elev i skolan) 

Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 

2019 1020 kr 2220 kr 3410 kr 

2020 1020 kr 2220 kr 3410 kr 

Exempel: En skola med 200 elever och en social viktning som motsvarar nivå 1, får en extra 
resurstilldelning på 200 x 4780 = 956 000 kronor. 

Medel till kulturskolan 

Medel till kulturskolan fördelas via anslag. Det baseras inte på någon 

fördelningsmodell. Det finns alltså inga parametrar som med automatik reglerar 

resurstilldelning efter skiftande elevunderlag, eller andra varierande faktorer i 

verksamheten. Utöver anslaget har kulturskolan intäkter i form av elevernas 

deltagaravgifter. 
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Kulturskolan Anslag 

2019 5,6 mkr 

2020 5,2 mkr 

 

Medel till grundsärskolan 

Medel till särskolan fördelas via anslag. Det baseras inte på någon 

fördelningsmodell. Det finns alltså inga parametrar som med automatik reglerar 

resurstilldelning efter skiftande elevunderlag, eller andra varierande faktorer i 

verksamheten. 

 

Särskolan Anslag 
grundsär 

2019 11,8 mkr 

2020 12,3 mkr 

Medel till gymnasieskolan 

Medel till gymnasieskolan fördelas via elevpeng. Minskat elevunderlag gör att 

verksamheten kan anpassas och anslagen därmed minskas. Elevpengen betalas ut 

internt varje månad till gymnasieverksamheterna och särgymnasiet. 

Vuxenutbildningen har sedan årsskiftet 2018/2019 flyttats till Kommunstyrelsen.  

 

Gymnasie-
skolan  

Gymnasie-
särskola 

Gymnasie-
verksamhet 

2019 5,3 mkr 56,1 mkr 

2020 4,3 mkr 59,7 mkr 

Elevhälsovård, Modersmål & Centrum för flerspråkighet 

För samtliga skolor finns en central organisation för elevhälsoarbete, modersmål 

samt mottagningsenheten för nyanlända. Från och med 2015 är samtliga tjänster 

centraliserade.  
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Elevhälsa & 
Modersmål 

Anslag 

2019 27,1 mkr 

2020 29,1 mkr 

Central förvaltning 

I central förvaltning ingår förvaltningens kansli, ledning och nämnd. Där ingår också 

kostnader för administrativt stöd, vaktmästare samt Mediaenheten, vilken består av 

skolbibliotekarier samt IT-pedagoger. En stor post är också kostnader för elever hos 

andra skolhuvudmän. 

Central förvaltning  

2019 47,4 mkr 

2020 61,7 mkr 

 

Agenda 2030 

Det är svårt att utifrån motionen bedöma på vilka grunder motionären påstår att 

värdegrundsarbetet hamnat på efterkälke och att vi varken arbetar med 

segregationsfrågor eller rättvis fördelning utifrån behov. 

Det är givetvis ett underkännande av det arbete som utförs av ledning och all 

personal inom förskola och skola.  

Agenda 2030 bygger i stort sett på det som anges i läroplanerna. Agenda 2030 

omfattar 17 olika områden (delmål). I någon mån berörs skolan av samtliga dessa, 

men det som specifikt berör skolan är delmål 4: 

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och 

likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta 

och ändamålsenliga kunskaper. 

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god 

kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan. 

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och 

eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en 

överkomlig kostnad. 

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta 

färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, 

anständigt arbete och entreprenörskap. 
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4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och 

säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta 

personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som 

lever under utsatta förhållanden. 

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – 

både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna. 

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 

behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar 

utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en 

kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 

mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer 

med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed 

erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 

4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer 

från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under 

utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive 

yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, 

ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och 

andra utvecklingsländer. 

4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom 

internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de 

minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling. 

En del av dessa mål styrs av nationell lagstiftning. Andra kräver engagemang lokalt. 

Det finns en stor medvetenhet om detta inom förskolan och skolan. I kommunen 

finns en miljöstrateg som Barn och Utbildnings ledargrupp haft sammankomster 

med, för att stämma av och föra dialog om de för skolan relevanta målen. 

Det finns ett gott och nära samarbete, som säkert ytterligare kan utvecklas. 
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MOTION4 ETTMERJÄMLIKTSALA

MÅL10 AGENDA2030–EN JÄMLIK SKOLAGEREN
JÄMLIKVÄRLD

Grundenför ett hållbartsamhälleär enrättvisfördelningavresurserochsåväl
ekonomiskt,socialtochpolitisktinflytandei samhället.Globalamålensledordär LeaveNo
OneBehindochmål10 belyserviktenavatt verkaför ett samhälledär ingenlämnas
utanföri utvecklingen.

Ett jämliktsamhällebyggerpåprincipenom allaslikarättigheterochmöjligheter
oberoendeav t.ex.kön,etnicitet,religion,funktionsvariation,ålderochannanställning.
Ävenom mångaländerharhaftenpositivekonomiskutvecklingmedminskadfattigdom
underdesenastedecennierna,såharklyftornaökatbådeinomochmellanländer.
Jämlikhetminskarriskenför konflikteroch främjarallamänniskorsmöjlighetatt deltai
ochpåverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenochi vårkommun. I vårkommunfinns
det fleradelarsombehöverbli bättreför att vi skakommanärmaredettamål.Vi har flera
områdensomvi vill se att kommunenförbättrarför att arbetamot måletminskad
ojämlikhet.Inomskolanfinnsdetmångadelarsomberörjämlikhet.Bådeansvaretför att
säkerställaatt allaeleveri Salakommunges godaförutsättningaratt klaraskolans
utbildningsmål, menävenansvaretför att allaeleverskakännasig delaktigai skolvärlden
oavsettursprung,sexuellläggning,funktionsnedsättningochgessammamöjlighetatt
delta.I Salakommunharvärdegrundsarbetet hamnatpåefterkälke.Vi harintearbetat
aktivtmedvarkensegregationsfrågorellerinkluderingellerrättvisfördelningutifrån
behov. Frågor somär viktigaför att säkerställaatt allaelevergesrätt möjlighetertill en
godframtid. Idagfördelar t ex inteSalakommunut elevpeng,utanhar iställetvalt
ramtilldelningtill sinaenhetervilketkanmedföraatt vissaenheterinte får de resursersom
behövsför att klarabehovenhosdeeleversomfinnsdär,utaniställetfår en%tilldelning
utifrånfastakostnader. Detdrabbarframföralltskolorsomidagharmångabarnmed
särskildabehov, ävenom detsamtidigt germindreenheterstörrechanseratt överleva.
Föratt ändrapådetta,vill vi att fullmäktigetar ett störreansvarför att säkerställaatt de
eleversomharsärskildabehovfår rätt resurstilldelningoavsettvilkenorganisationsom
verksamhetenväljeratt bygga.

Jagföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

Att Sala kommuninför elevpengfr o m 2021inombådeförskola,grundskolaoch
gymnasium.Att fördelningsreglerför elevpengredovisasi strategisktinspel2021och
tydliggörhur dettaökarjämlikhetenmellanelevernasamtvilkaandrakonsekvenserdet
kanmedföra.

Att ett gemensamtarbetesättsigånginomskolanmedfokuspåAgenda2030 målen.

HannaWestman,ledamotkommunfullmäktige,SalasBästa

223



224



225



 1 (2)  
2022-02-08 

DIARIENR: 2020/681 
    
    

KOMMUNSTYRELSEN   
Anders Wigelsbo 
 
 
 

 

   

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande  

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 

 
 

 
S
A
LA

10
00

, 
v 

2.
0,

 2
01

2-
08

-0
2 

  
  

Svar på motion om samverkan mellan kommunal äldreomsorg och 
kultur 
Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) inkom den 27 april 2020 med 
rubricerad motion. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

att kommunen skyndsamt utreder möjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt 
för samverkan mellan kulturskolan och sala kommuns äldreomsorg,  
att kommunen rapporterar resultaten av pilotprojektet för kommunfullmäktige 
att kommunen vid positivt resultat av pilotprojektet implementerar detta som en 
del av äldreomsorgen i Sala kommun via kommunala riktlinjer och strategiprogram 

Motionärerna framför att en sammankoppling och samverkan mellan äldreomsorg 
och det kommunala kulturlivet kan bidra både till ökat välbefinnande för de äldre, 
motverka ofrivillig ensamhet och stävja den ökande psykiska ohälsan hos både ung 
som gammal. Det skulle även kunna möjliggöra ett rikare kulturliv i kommunen 
överlag genom att kulturen får ta mer plats, eventuellt drivas genom riktade 
kommunala projekt och med kommunala styrmedel. Att inte bara se kulturen som 
en fritidsaktivitet utan även som ett kommunalt verktyg skulle ge den kommunala 
kulturen en högre ställning och förhoppningsvis leda till mindre eventuella framtida 
besparingar.  

Motionärerna ger exempel hur detta praktiskt skulle kunna gå till. Kulturskolans 
teater, musik och/eller konstelever besöker olika vårdinrättningar inom kommunen 
för att framföra musik, pjäser och visa upp konst. Som en förlängning av projektet 
skulle även desamma kunna hålla och anordna workshops för de äldre som vill lära 
sig och ta del av kulturutövning.  

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

I yttrandet framgår att Vård- och omsorgskontoret instämmer i det som 
motionärerna skriver kring att kulturlivet är viktigt för våra äldre. Ett rikt kulturliv 
kan leda till en minskad ensamhet och ökat välbefinnande hos våra äldre. 
Vård- och omsorgskontoret bidrar gärna med en uppsökande verksamhet samt 
till att knyta kontakter som möjliggör arrangemang inom våra verksamheter. 
I Sala kommun finns det sedan tidigare en viss dialog mellan Kultur och 
fritidskontoret och Vård- och omsorgskontoret. Tanken är att samarbetet ska 
utvecklas och bidra till att fler äldre kan ta del av ett rikt kulturliv. Diskussioner 
kring samarbetet pågår. Även kommunens kulturutvecklare är involverad i arbetet. 
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Vård- och omsorgskontoret ställer sig positiva till att genomföra ett pilotprojekt 
för att öka samverkan mellan kommunens äldreomsorg och kultur. Projektet 
bör drivas från Kultur- och fritidskontoret som har det huvudsakliga ansvaret 
för kultur för äldre och även den största kunskapen samt resurser inom området. 
 

Att genomföra en utredning av ökad samverkan är en god idé. En sådan utredning 
bör ta särskild hänsyn till finansiering, ansvarsfördelning och genomförande. 

Finansieringen är viktig att beakta i ett tidigt skede då Kulturskolan visserligen 
sannolikt gärna samverkar med Vård och omsorg, men samtidigt har en ekonomisk 
ram som inte medger stora förändringar i verksamheten utan tillskott av medel. 

Ansvarsfördelningen för genomförandet behöver också utredas ordentligt. Det svar 
som Vård- och omsorg ger på motionen indikerar visserligen att kontoret gärna ser 
mer kultur för äldre, men helst vill skjuta över ansvaret på Kultur- och fritid. Ett 
framgångsrikt införande av kultur för äldre via Kulturskolans verksamheter måste 
bygga på ett gemensamt ansvarstagande, och formerna för detta, inklusive 
finansieringen behöver utredas. 

Rent praktiskt behöver troligen ett antal frågor om genomförandet utredas. Till 
exempel krävs det en logistisk planering för att flytta Kulturskolans verksamhet till  
ett äldreboende, det behöver utredas i vilka lokaler och i vilka former ett 
framträdande ska ske, och särskild hänsyn behöver sannolikt under lång tid 
framöver tas till smittskydd. 

En utredning av hur ökad samverkan mellan Vård- och omsorg och Kultur och Fritid 
för att öka äldres tillgång till kultur skulle kunna gå till kommer sannolikt att 
genomföras. 

En motion ska dock behandlas i sin helhet. Som framgår av svaret ovan är 
motionärens intention med den första att-satsen mycket god. De andra att-satserna 
förutsätter dock att ett pilotprojekt genomförs, och går alltså förbi den utredning 
som efterfrågas i den första att-satsen. Därför blir motionen mycket svår att bifalla. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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MISSIV

Svar	på	motion	om	samverkan	mellan	kommunal	äldreomsorg	
och	kultur

Sammanfattning	av	ärendet
Den	23	april	2020	inkommer	en	motion	till	Kommunfullmäktige	från	Sverige-

demokraterna	kring	samverkan	mellan	kommunal	äldreomsorg	och	kultur.	

Kommunfullmäktige	ger	Vård	och	omsorgsnämnden	i	uppdrag	att	svara	på	

motionen	senast	den	24	augusti	2020.	

Vård- och	omsorgskontoret	instämmer	i	det	som	Sverigedemokraterna	skriver	

kring	att	kulturlivet	är	viktigt	för	våra	äldre.	Ett	rikt	kulturliv	kan	leda	till	en	

minskad	ensamhet	och	ökat	välbefinnande	hos	våra	äldre.

Vård- och	omsorgskontoret	bidrar	gärna	med	en uppsökande	verksamhet	samt	

till	att	knyta	kontakter	som	möjliggör	arrangemang	inom	våra	verksamheter.	

I	Sala	kommun	finns	det	sedan	tidigare	en	viss	dialog	mellan	Kultur	och	fritids-

kontoret	och	Vård- och	omsorgskontoret.	Tanken	är	att	samarbetet	ska	utvecklas

och	bidra	till	att	fler	äldre	kan	ta	del	av	ett	rikt	kulturliv.	Diskussioner	kring	sam-

arbetet	pågår.	Även	kommunens	kulturutvecklare	är	involverad	i	arbetet.	

Vård- och	omsorgskontoret	ställer	sig	positiva	till	att	genomföra	ett	pilotprojekt	

för	att	öka	samverkan	mellan	kommunens	äldreomsorg	och	kultur.	Projektet	

bör	drivas	från	Kultur- och	fritidskontoret	som	har	det	huvudsakliga	ansvaret

för	kultur	för	äldre	och	även	den	största	kunskapen	samt	resurser	inom	området

Förslag	till	beslut
Vård	och	omsorgsnämnden	föreslås	besluta

att ställa	sig	positiva	till	genomförandet	av	ett	pilotprojekt	gällande	samverkan	mellan	

kommunal	äldreomsorg	och	kultur.	Projektet	bör	drivas	från	Kultur-

och	fritidskontoret.

Vård	och	omsorgsnämnden	föreslår	att	kommunstyrelsen	beslutar	föreslå	

Kommunfullmäktige	besluta

att motionen	anses	besvarad.

1 (6) 
2020-06-09

DIARIENR: 2020/681
Ärende nr 6

Bilaga VON 2020/42/1
MISSIV

  
   

VÅRD- OCH	OMSORG
Ingrid	Strandman

Vård- och	omsorgsnämnden
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Ingrid	Strandman

Socialchef

Bilaga:

1 Motion	om	samverkan	mellan	kommunal	äldreomsorg	och	kultur
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CHECKLISTA

Checklista	för	landsbygdssäkring	av	beslut.

SVAR	PÅ	MOTION	OM	SAMVERKAN	MELLAN	KOMMUNAL	ÄLDREOMSORG	OCH	
KULTUR,	MISSIV

Bedömer	ni	att	beslutet	kommer	innebära	särskilda	konsekvenser	för	landsbygden,	

nu	eller	i	framtiden?

JA	 NEJ	

Vid	JA – hur	bedömer	ni	att	beslutet	påverkar:

1. att	det	blir	lättare	eller	svårare	att	bo	på	landsbygden?	

I	så	fall,	på	vilket	sätt?	

Skriv	här...

2. att	det	skapas	fler	eller	färre	jobb	på	landsbygden?	

I	så	fall,	på	vilket	sätt?

Skriv	här...

3. att	det	ökar	eller	minskar	tillgången	till	god	service	på	landsbygden?	

I	så	fall,	på	vilket	sätt?

Skriv	här...
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CHECKLISTA

Checklista	avseende	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter

SVAR	PÅ	MOTION	OM	SAMVERKAN	MELLAN	KOMMUNAL	ÄLDREOMSORG	OCH	
KULTUR,	MISSIV

Kommer	beslutet	att	beröra barn	och	ungdomar,	nu	eller	i	framtiden?

På	vilket	sätt?	/	Varför	inte?

Barn	och	ungdomar	berörs	inte	av	beslutet.

Vid	JA ska	denna	barnkonsekvensanalys	fyllas	i

1. Innebär	beslutet	att	barns	och	ungdomars	bästa	sätts	i	

främsta	rummet?	

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

2. Är	beslutet	belyst	ur	barnets	perspektiv?

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

3. Innebär	beslutet	att	barnets	rätt	till	likvärdiga	villkor	

beaktas	med	tanke	på	bland	annat	kön,	etniskt	ursprung,	

hälsa,	funktionshinder,	tro	eller	social	ställning?

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

4. Har	barn	och	ungdomar	fått	uttrycka	sin	mening?	

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

Övrigt	som	bör	tas	hänsyn	till

Skriv	här...
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Anvisningar	för	Barnchecklistan
Barnchecklistan	används	för	att	klargöra	vilka	beslut	som	kan	beröra	barn	och	ungdomar	

och	därför	behöver	få	en	särskild	barnkonsekvensanalys.	

Barnkonventionen	tar	upp	barnets	situation	ur	många	synvinklar	och	ska	naturligtvis	

främja	helhetssynen	på	barnen.	Enligt	FN	är	alla	under	18	år	att	betrakta	som	barn.

Barnets	bästa	i	främsta	rummet	(artikel	3,	4	och	6)
Beaktas	barnets	rättigheter,	främst	rätten	till	trygghet	och	rätten	till	liv	och	utveckling,	i	
beslutsfattandet?

Har	en	sammanvägning	gjorts	av	olika	intressen?

FN:s	barnkommitté	har	uttalat	att	principen	om	barnets	bästa	alltid	ska	beaktas	och	väga	

mycket	tungt.	Det	kan	dock	finnas	situationer	då	andra	intressen	kan	väga	tyngre,	t.ex.	

samhällsekonomiska	eller	säkerhetspolitiska.

principen	om	barnets	bästa	ska	ges	absolut	prioritet	när	det	gäller	adoption	och	rätt	till	

skydd	mot	missförhållanden	och	övergrepp.

beslutsfattare	ska	enligt	barnkonventionen	anstränga	sig	till	det	yttersta	av	tillgängliga	

resurser	för	att	tillgodose	barnets	bästa,	detta	innebär	t.ex.	att	när	ett	enskilt	barns	bästa	

eller	en	grupp	barns	bästa	måste	ge	vika	för	andra	intressen	bör	kompenserande	åtgärder	

övervägas.

till	prioriterade	rättigheter	hör	utveckling/utbildning

Beslutet	belyst	ur	barnets	perspektiv
Vilka	konsekvenser	har	beslutet	för	barnet/barnen	och	hur	kan	barn	själva	tänkas	värdera	

beslutet?

Barns	och	ungdomars	rätt	till	likvärdiga	villkor	(artikel	2)
Diskrimineras	barnet	eller	dess	föräldrar	p.g.a.	kön,	etniska	ursprung,	funktionshinder,	

tro,	ställning	etc.?

Har hänsyn	tagits	till	barns	särskilda	behov	på	grund	av	psykiskt/fysiskt	funktionshinder?	

(artikel	23)

all	olikhet	behöver	inte	innebära	diskriminering,	det	avgörande	är	om	de	kriterier	som	

ligger	till	grund	för	olik	behandling	är	rimliga	och	objektiva

barn	får	inte	diskrimineras	i	förhållande	till	vuxna	och	inte	i	förhållande	till	andra	grupper	

av	barn.

ojämlikheten	i	hälsa	vad	gäller	pojkar/flickor,	socioekonomisk	och	etnisk	tillhörighet	ökar	

bland	barn	och	ungdomar	och	detta	måste	hejdas

Överväg	effekterna vad	gäller	fysisk	hälsa,	psykisk	hälsa,	social	hälsa	(artikel	24).	Var	

särskilt	uppmärksam	på	följande:
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allergier	drabbar	många	barn	och	ökar,	idag	är	ca	40	procent	av	alla	barn	och	ungdomar	

drabbade

skador	(olycksfall,	självmord)	- orsakar	den	högsta	dödligheten	bland	barn

självförtroende

droger	och	tobak	- tobak	ökar	bland	flickor,	viss	tendens	att	också	drogbruket	ökar

Barns	och	ungdomars	rätt	att	uttrycka	sin	mening	- (artikel	12)
Barnets	rätt	att	komma	till	tals	måste	ytterst	vara	underställt	principen	om	barnets	bästa,	

bedömningen	om	vad	som	kan	ses	vara	ett	barns	eller	en	grupp	barns	bästa	i	en	viss	

situation	ska	alltid	göras	av	de	vuxna	som	har	ansvaret	för	besluten.

FN-kommittén	framhåller	att	det	är	särskilt	viktigt	att	barn	får	delta	i	beslutsfattande	på	

den	lokala	nivån.

ange	här	på	vilket	sätt	ungdomars	röst	har	inhämtats,	t	ex	enkät	i	en	skolklass,	remiss	till	

ungdomsrådet,	samråd	med	ungdomsorganisationer	osv.

i	fall	där	beslut	berör	barn	på	ett	personligt	plan	– har	barnet	fått	säga	sin	mening?
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Motion om  samverkan  mellan kommunal äldreomsor 0

För oss Sverigedemokrater är äldreomsorgen en hj ärtefråga. Till skillnad från vad många kommit
att tro är även kulturen det. Det talas inte ofta om dessa två frågor tillsammans och det är något vi i
SD Sala vill ändra på.

Vi tror att sammankoppling och samverkan mellan äldreomsorg och det kommunala kulturlivet kan
bidra både till ökat välbefinnande för de äldre, motverka ofrivillig ensamhet och stävja den ökande
psykiska ohälsan hos både ung som gammal. Det skulle även kunna möjliggöra ett rikare kulturliv i
kommunen överlag genom att kulturen får ta mer plats, eventuellt drivas genom riktade kommunala
projekt och med kommunala styrmedel. Att inte bara se kulturen som en fritidsaktivitet utan även
som ett kommunalt verktyg skulle ge den kommunala kulturen en högre ställning och
förhoppningsvis leda till mindre eventuella framtida besparingar.

Gällande exempel på hur detta praktiskt skulle kunna gå till vore genom att kulturskolans teater,
musik och/eller konstelever besöker olika vårdinrättningar inom kommunen för att framföra musik,
pjäser och visa upp konst. Som en förlängning av projektet skulle även desamma kunna hålla och
anordna workshops för de äldre som vill lära sig och ta del av kulturutövning. Möjligheterna är
manga.

Med det ovanstående rkar Sveri edemokraterna Sala å:
— att kommunen skyndsamt utreder möjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt för

samverkan mellan kulturskolan och sala kommuns äldreomsorgen
—  att kommunen rapporterar resultaten av pilotprojektet för kommunfullmäktige
— att kommunen vid positivt resultat av pilotprojektet implementerar detta som en del av

äldreomsorgen i Sala kommun via kommunala riktlinjer och strategiprogram

Fö Sverigedemokratema Sala

Magnus/Edman, Grupp edare  (SD)

%% m, .,
Joel Liljekvist  (SD)

23/04-20
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Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28 

Följande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inkommit till 
kommunfullmäktige:  

Motioner 
Inga inkomna motioner under perioden.  

Medborgarförslag 
1. Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Fastbovägen i Ransta, dnr 

2022/179 
Medborgarförslaget är inlämnat av Fredrik Miklaheim med flera.   

Kommunfullmäktiges presidium har 2022-03-08 överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för hantering och eventuell 
åtgärd. 

Interpellationer 
Inga inkomna interpellationer under perioden.  

Frågor 
Inga inkomna frågor under perioden.  
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